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GöranTill statsrådet Persson

beslut den 1995 bemyndigade regeringen statsrådetGenom 2 mars
särskildtillkalla utredare med uppdragGöran Persson att atten
förmánstyper i samband medkartlägga förekomsten olikaav upp-

sägning och belysa hur dessa behandlas i skattehänseende lämnasamt
behövliga. Vidare skulleförslag till de regeländringar kansom anses

bekostad utbildning behandlasutredaren analysera hur arbetsgivarenav
föreslå regeländringar bedöms nödvändiga.skattemässigt och de som

förordnades denMed stöd regeringens bemyndigande 31 marsav
särskild utredare.1995 kammarrättslagmannen Margit Kärrström som

april 1995biträda utredaren förordnades den 20Att expertersom
ErikMonica Dahlbom, skattekonsultenkammarrättsassessom

skattejuristen KerstinHaglund, civilingenjören Christer Marking,
Sjökvist. ytterligareNyquist och skattedirektören Björne Som expert

Karlson.maj departementssekreteraren Mattsförordnades den 29 1995
kammarrättsassessomsekreterare anställdes den 15 april 1995Som

Birgitta Henriksson.
Personalavveck-får härmed överlänma sitt betänkandeUtredningen

ling, utbildning och beskattning SOU 1995:94.
härmed slutfört.Uppdraget är

oktober 1995Göteborg den 31

KärrströmMargit

Birgitta Henriksson
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Sammanfattning

redovisa vilkadirektiven kartlägga ochskall enligtUtredningen typer
sambandutsträckning iförekommer i någonförmåner störresomav

skattehänseendebehandlas ioch redovisa hur dessamed uppsägning
behövliga.regeländringar kanförslag till delämnasamt ansessom

bekostadhur arbetsgivarenskall utredningen analyseraVidare av
regeländringarskattemässigt och föreslå debehandlasutbildning som

direktivenbegränsning bör enligtnödvändiga. Som allmänbedöms
löntill överflyttninginte får möjlighetergälla förslagen öppnaatt av

skallutredningen lägger framförmåner. förslagtill skattefria De som
statsñnansiellt neutrala.vara

Kartläggningen

kartläggningsuppdragetgenomfört göraUtredningen har attgenom
intervjuobjektrepresentativt urvalmed såintervjuer ett somav

har haftbegränsade tid utredningentill denmöjligt. Med hänsyn som
antaletbegränsaförfogande har utredningen varittill sitt atttvungen

olikaför företag,med företrädareintervjuobjekt. Intervjuer har gjorts
Kartläggningenstrygghetsstiftelser.myndigheter ochfackförbund,

förmånervarit få fram vilka olikasyfte framför allthar typeratt av
personalavveckling.i samband medförekommersom

alltfram det framförkommitunder kartläggningsarbetetDet har att
olikapersonal hosövertalighettvå orsaker till det uppstårfinns att av

medsituationen i sambandden ekonomiskaarbetsgivare, nämligen en
Alltstrukturomvandlingoch den snävarelågkonjunktur äger rum.som

dehar gjortföretag och myndigheterekonomiska för både attramar
bl.a.minska kostnaderna,olika försökahar varit sättatttvungna

den tekniskaVidare har bl.a.nedbringa personalstyrkan.attgenom
harhelt enkeltantal arbetenstrukturomvandlingen gjort stortatt ett

helt arbeten.försvunnit och i vissa fall ersatts nyaav
stödåtgärd, bortsettvisat sig vanligastDen åtgärd somsom vara

utbildningavgångsvederlag,avgångspensioner ochfrån möjligtvis är
språkkurser igälla såväl kortai olika former. Utbildningen kan t.ex.

gälla olikayrkesutbildning. kandatorkunskap helt Deteller som en ny
syftarjobbsökarkurser, och kurserformer handledning, t.ex. somav

Outplacement-Hjälptill utveckla den sociala kompetensen.att av
starta-eget-bidrag.olika formerkonsult förekommer också liksom av

hur sköterbestå såväl kurserDet kan ett egetom mansenare av
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företag den anställde eller den tidigare anställde får köpaattsom
inventarier e.d. den förre arbetsgivaren till lågt pris eller denett attav
tidigare arbetsgivaren viss upphandling tjänster.garanterar av

Vid kartläggningen har det vidare framkommit de kostnaderatt som
de olika åtgärderna uppgår till framförmycket olika, allt beroendeär
på åtgärdens det gäller utbildningsinsatserNär dock ocksåärart.
kostnaderna beroende insatsen köps särskilt utbildnings-ettav om av
företag eller utbildningen leds personal inom företaget.om av
Kostnaderna kan variera från några hundra kronor för kortare
handledning till långt 100 000 kr för viss längre utbildning elleröver
outplacementåtgärder.

Under utbildningstiden utgår i allmänhet lön eller någon annan
och den enskilde fårersättning sina utbildningskostnader betalade helt

eller delvis. Kostnaderna arbetsförmedlingenbetalas arbetsgivaren,av
eller någon trygghetsstiftelser finns.de Ibland delasav av som
kostnaderna mellan arbetsgivaren trygghetsstiftelse. Oftaocht.ex. en
får enskildeden själv betala sina ökade levnadskostnader och
resekostnader.

vissa fall hade utredningens intervjuobjekt inte någraI stött
problem vad gäller beskattningen olika förmåner medan iav man
andra fall hade träffat olikheter i mellan olika skattemyndig-praxis
heter. samtliga intervjuobjekt betonade starkt de negativaNästan
effekter det skulle få, utbildningskostnader i samband medsom om
uppsägning generellt skulle beskattas. menade bl.a. detMan attmera
skulle minska den enskildes incitament till genomgå utbildning ochatt
bli kvar i arbetslivet.

Beskattning iförmåner samband medav

personalavveckling

finns för närvarande inte någon särskild lagreglering det gällerDet när
beskattning förmåner i samband med personalavveckling och förav

förövrigt inte heller utbildningsförrnåner. I stället blir den allmänna
förmån iregeln i 32§ lmom. KL tillämplig, där det attanges

hänförasbostad eller utgått för tjänsten skall tillannatpengar, som
gällerintäkt tjänst. Vidare praxis ganska detär närav sparsam

beskattning de förmåner utredningen har behandla, medanattav som
det finns rikhaltig flora regeringsrättsavgörandenen av som avser
avdragsrätten.

personalawecklingssituationer dels innanUtbildning o.d. i äger rum
finns risk för sådan, dels underuppsägning sker detnärmen upp-

definitionsägningstiden och dels efter denna tidpunkt. Någon när
lagstiftning.förmån har utgått för tjänsten ñmis inte i vår I praxisen

har gått ganska långt det gällt förmånerdock när att att avman anse
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utgått förförmån således hautgått för tjänsten. Enolika slag har anses
betalar ocksånuvarande arbetsgivarenbara dentjänsten inte när utan

trygghetsstiftelse betalar.ellertidigare arbetsgivarendennär t.ex. en
frånundantaginnehåller vissa reglerSkattelagstiftningen om

friför förmånSådana undantag finns bl.a.förmånsbeskattningen. av
Åtgärder i samband medpersonalvårdsförrnåner.ochrehabilitering

under något de undantagkan inte inrymmaspersonalaweckling av
såledesförmåner skallfinns. Sådanafönnånsbeskattningenfrån som

närvarande i princip beskattas.för
möjligtså långt detmening bör arbetsgivarenutredningens ärEnligt

personal0.d. för denutbildningsinsatserhjälpa till medstimuleras att
stimuleras tillanställde böruppsägningshotad liksom den attärsom

kanåtgärderdelta i andrautbildning eller tillgenomgå att som
försörja sigarbetslivet och kanbli kvar imedverka till han kanatt

sida.samhälletsberoende stöd frånför blisjälv i stället att av
anställdauppsägningshotadeutbilda sinasatsningArbetsgivarens att

bör då intefå arbetehjälpa demeller sätt nyttatt ettannatatt
hellerenskilde. intehos den Detförmånsbeskattning ärmotverkas av

skallarbetsgivarenutbildning bekostadfårrimligt denatt avsom en
arbetsrnark-genomgårmedan denförmånsbeskattas t.ex.som

bidragför sådana särskildabetala skattnadsutbildning inte behöver
ochkursavgifter,kostnader förför täckautgår t.ex.att resorsom

logikostnader.
förmånsbeskattningenfråndärför undantagUtredningen attanser

personal-samband mediförmånerdet gällerbör göras när utgessom
ellerdenregel innehållföreslår därför äravveckling och att somen av

förmåner i formförskall beskattasbli arbetslös interiskerar att av
väsentligförmånenliknande tjänster,utbildning eller är avom

Detförvärvsarbeta.fortsättahan skall kunnabetydelse för attatt
outplacementåt-slag,information olikautbildning ochinnebär att av

planpå personligttjänsterpsykologhjälp och liknandegärder, ettsom
övrigteller ifå arbeteskattskyldigehjälpa den attett nyttattattavser
inköpFörmånligaförmånsbeskattning.frånbistå skall undantashonom

omfattas däremotförmånliga lånarbetsgivaren,från m.m.av varor
skattebefrielsen.inte av

utbildning ii samband medBeskattning förmånerav
allmänhet

grundutbild-mellangränsdragningenofta förekommandepraxisDen i
förmånsbe-förbådebetydelsei gällandefortbildning harning och rätt

gränsdragningavdragsrätt. Dennaenskildesoch för denskattningen
be-inkomstslagsamtligaförhärledas till denkan gemensamma
fårbestämmelsedennaEnligti 20 § KL.avdragsrättstämmelsen om
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inkomst från särskild förvärvskälla avdragvid beräkningen av en
bibehål-medges för alla omkostnader för intäkternas förvärvande och

får avdrag inte för den skattskyldiges personligalande. Vidare göras
levnadskostnader.

fortbildning inte skallgällande det helt klartEnligt rätt är att
också klart utbildning skallförrnånsbeskattas. Det torde attvara en

syftar till den enskildefortbildning utbildningen attomanses vara
frågamed utvecklingen och detskall hålla sig â jour även när är om

för kunna behålla den tjänstförvärva kunskaper attatt som mannya
strukturomvandlingen gjort vissainnehar. Emellertid harredan att

andra arbeten ofta krävtförsvunnit ocharbeten helt har ersatts av som
förden behövdes sköta denoch högre kompetens än attsomen annan

medfört arbetsgivare har varittidigare tjänsten. harDetta att tvungna
den skall bli skickadbefintliga personalen förutbilda den attattatt

fall fråga klartarbetsuppgifterna. i dessade Detklara är om enav nya
kompetenshöjande utbildning.

oförenligt med samhällsutveck-därför detUtredningen ärattanser
fortbildningskiljelinje mellan grundutbildning ochdralingen att en

förförmånsbeskattning skall skedet gäller bedömanär att om
från dessa begrepp ochutbildningskostnader. stället bör bortseI man

för kunnautbildning den enskilde harutgå från det behov attav som
ställs på grund tekniska och andrade kravmot som avsvara upp

förändringar arbetsplatsen.
i stället förallt i rättspraxis harFramför att resoneramansenare

fortbildning grundat sittgrundutbildning ochkring begreppen
fullgörandeutbildningen kanställningstagande på anses som avom

utbildningfallhar regeringsrätten i vissatjänst. Således ansett att en
den varitfullgörande tjänst,varit jämställa med attoavsettatt av

rättsfall har gällt frågakompetens.ägnad medföra högre Dessaatt om
betydelse för fönnåns-förelegat de har givetvisavdragsrätt ävenmen

fortfarande fårtanke den oklarhetbeskattningen. Med ansessom
krävs i lagstift-utredningen klargörandei praxisråda ettattanser

utbildningdärför förmånUtredningen föreslår ärningen. att somav
verksamhet skall undantasför arbetsgivarensväsentlig betydelseav

utbildning skall omfattasfrån förrnânsbeskattning. För att aven
utbildningen harklargöradet dock viktigtundantaget är ettatt att

verksamhet och dessutomsamband med arbetsgivarens ärtydligt av
väsentlig betydelse för denna.

och resekostnaderökade levnadskostnaderförAvdragsrätt

kostnader iavdragsrätt försärskilda lagreglerfinns ingaDet om
allmänhet. I ställeteller utbildning ipersonalavvecklingsamband med

bestämmelseninkomstslagden för samtligagäller dels gemensamma
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där det föreskrivsdels bestämmelsen i 33 § 1 KL,i 20 § KL, mom.
för samtliga utgifterfrån inkomst tjänst fåravdrag ärgörasatt somav

fullgörande tjänsten.kostnader föratt anse som av
deni sin kartläggning kunnat konstateraUtredningen har att

levnadskostna-får betala resekostnader och ökadeenskilde ofta själv
ersättning helt eller delvisIbland betalar arbetsgivarender. en som

Ävenenskilde har. ersättningenskall täcka de kostnader densom om
den enligt gällandeefter det anställningen har upphört tordebetalas att

tjänsten och jämställas med lön.utflödepraxis ettanses som av
kanskattepliktig. enskildes kostnaderföljaktligen DenErsättningen är

kostnader för fullgörandei sådana fall knappastdock avsomanses
enligt gällande regleravdrag skulle såledestjänsten och vägras.

kursavgifter allmänhetför kurslitteratur och iKostnaderna ärt.ex.
jämförelse de kostnader för logismå i medbeloppsmässigt relativt

genomgår utbildning påenskildeuppkommer dennär annanm.m. som
alltför utvidgning avdragsrättenbostadsorten. En generösänort av

påi konflikt med direktivens kravskulle därför kunna komma att
lönmöjligheter till överflyttningförslag inte fårutredningens öppna av
detinkomstbortfall förmed därav följandeskattefria förmånertill

allmänna.
utvidgning avdrags-talar för vissfinns dock skälDet avsom en

två situationer då detFramför allt detden enskilde.för ärrätten
falletgäller detrimligt med avdragsrätt. Denförefaller att enena

utbildning påarbetslös genomgåreller riskerar bliär attperson som
från arbetsgivaren ellerfår ersättningarbetsorten,än t.ex.ortannan

för logi, måltideroch har faktiska merkostnadertrygghetsstiftelseen
visserligen integällerandra situationenDen en person somm.m.

bostadsorten dagligenbehöver utbilda sig änort resermenarman
hanutbildningen påtill den plats där närsättäger samma somrum

sitt arbete.tillreste
bostadsortenutbildninggenomgårDen änortannanen ensom

anställningtillfälligskattskyldiga harjämföras med sådanakan som en
levnadskostna-till avdrag för ökadebostadsorten. De harutanför rätt

tjänsteresor.beloppmed lika högader inte görpersoner somsommen
i sådanskattskyldiga deltarföreslår därförUtredningen att som

frånbefrielseåtgärder medföreller andra sådanautbildning som
logikostnaderför faktiskaskall ha till avdragförmånsbeskattning rätt

90 krsmåutgifter för närvarande högstoch medoch för måltider per
för tidenmed 54 kr dagförsta månaderna ochdag under de tre per

frånersättning utgårförutsättningdärefter, endast underdock att
med ersättningenstrygghetsstiftelse e.d. och högstarbetsgivaren, en

inte rimligtutredningens meningemellertid enligtbelopp. Det är att
anställningtidigareutflödeteoretisktavdragsrätt är ett enavsomen

anställningen harefter dethur lång tid helstskall godtas under attsom
efter utgångenårdärför inte utgå längreupphört. Avdraget bör än ett

uppsägningstiden.av
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Den genomgår utbildning e.d. hemorten skallänortsom annan
förockså ha till avdrag kostnad för hemresa inom riket förrätt en

varje vecka ersättning utgår från arbetsgivaren och avståndett.ex.om
mellan hemorten och utbildningsorten överstiger 50 km. Avdraget

efter kostnad för billigaste färdsätt.beräknas normalt en
Den inte på utbildningsorten, dagligenövernattarsom men reser

få förmellan hemmet och utbildningsorten föreslås till avdragrätt
på den mellan bostaden och arbetet.sättresor samma som som reser

föreslår några förUtredningen inte ändrade avdragsregler den
utbildning pågåendeenskildes kostnader i samband med under

anställning. föreslås inte någon ändring nuvarande reglerDet närav
det arbetsgivares avdragsrätt för anställdas utbildningskostnadergäller

gäller avdragsrätt för utbildningskostnader föroch inte heller detnär
enskilda näringsidkare eller för delägare i handelsbolag.

Fåmansföretag

Fåmansföretag föremål för särskild skatterättslig behandling i vissaär
situationer. Orsaken till särbehandlingen står finna i det formellaatt att
tvåpartsförhållande föreligger företaget och dessattsom genom

två oberoende hardelägare behandlas varandra parter ansettssom av
för uppnå skatteförmåner. Särregler fimis förkunna utnyttjas ävenatt

fåmansägda handelsbolag.
huvudprincipen bör alla anställdaUtredningen attatt vareanser vara

närstående fåmansföretag ellersig de delägare, företagsledare eller iär
det gällerfåmansägda handelsbolag eller inte skall behandlas lika när

aktuella förmåner och avdrag.den skattemässiga bedömningen härav
fåmansföretag ellergår emellertid inte bortse från iDet att att ettman

i första hand präglasfåmansägt handelsbolag kan ha skälett avsom
företaget bekostasärskilda ägarförhållandet i företaget för låtadet att

utbildningsinsats för närstående.t.ex.en en
skattemässiga konse-närståendeFör undvika utanatt att t.ex. en

får igenomkvenser kort tid efter han nyanställdär ut-att en
företagets bekostnad under förevändningbildningsinsats att

utbildningen för kunnauppsägningshotad och behöverär attpersonen
det behövs någonförvärvsarbeta utredningenfortsätta attatt anser

handelsbolag.fåmansföretag och fåmansägdaform särreglering förav
förmånerbeskattningUtredningen föreslår därför reglernaatt om av

skall gälla föroch i samband med personalavveckling inteavdragsrätt
företagsledare eller tillföretagsledare, delägare och närstående till

tid två år idelägare varit anställda i fåmansföretaget kortare änsom
halvtid. be-följd arbetstid uppgått till minst Sammamed en som

eller tillför närstående till företagsledaregränsning skall gälla
skall emellertidhandelsbolag. Någon särregleringdelägare i fåmansägt
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inte gälla skattskyldigeden kan visa det föreligger särskildaattom
skäl. delägareEn med endast mindre aktiepost och egentligtutanen
inflytande i företaget exempel på det kan föreliggaär närett anses
särskilda skäl och särregleringen inte tillämplig.när är

Utredningen föreslår ingen särreglering för fåmansföretag och
fåmansägda handelsbolag det gäller utbildning under pågåendenär
anställning.
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Författningsförslag

tillFörslag lag ändring i kommunalskattelagenom
1928:370

Härigenom föreskrivs det i kommunalskattelagen 1928:370att
skall införas två bestämmelser, nämligen 32 § 3 h ochnya mom.
punkt 8 anvisningarna till 33 följande lydelse.av av

32 § 3 h Om skattskyldig eller riskerar bli arbetslösär attmom. en
skall förmån fri utbildning eller tjänst väsentligären av annan som av
betydelse för han skall kunna fortsätta förvärvsarbeta inteatt att tas

intäkt.upp som
Förmån fri utbildning skall inte heller i andra fall änav som avses

i första stycket intäkt utbildningen väsentligärtas upp som om av
betydelse för arbetsgivarens verksamhet.

Vad i första stycket gäller inte för företagsledare,sagtssom
delägare och närstående till företagsledare eller till delägare i
fåmansföretag och inte heller för den närstående till före-ärsom
tagsledare eller till delägare i fâmansägt handelsbolag, inteom
anställningen i fåmansföretaget eller det fåmansägda handelsbolaget

under minst tvâ är i följd med arbetstid uppgått till minstvarat en som
halvtid.

Utan hinder vad i tredje stycket skall dock förmåns-sagtsav som
beskattning underlåtas skattskyldig där kan visa attom en som avses
särskilda skäl föreligger.

Anvisningar
till 33 §

En skattskyldig åtnjuter förmån fri utbildning ellersom av annan
tjänst enligt 32 § 3 h första stycket har till föravdragrättmom.
kostnader för till och från den plats där utbildningen ellerresor
tjänsten tillhandahålls enligt punkt 4 ovan.

Om skattskyldig förstai stycket uppbär ersättning fören som avses
ökade levnadskostnader och hemresor har han till avdrag förrätt
ökade levnadskostnader enligt de regler gäller för skattskyldigasom

i punkt 3 första stycket och för hemresor enligt vadsom avses a ovan
föreskrivs i punkt 3 b Avdraget får dock inte överstigasom ovan. vare

sig uppburen ersättning eller de schablonbelopp i punkt 3som anges a.
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under åroch andra styckena medges längstAvdrag enligt första ett
uppsägningstiden.efter utgången av

för företagsleda-första-tredje styckena gäller inteVad isagtssom
iföretagsledare eller till delägareoch närstående tilldelägarere,

närstående till före-inte heller för denfåmansföretag och ärsom
intei fåmansägt handelsbolag,eller till delägaretagsledare om

fåmansägda handelsbolagetfåmansföretaget eller detanställningen i
uppgått till minstföljd med arbetstidminst två år iundervarat somen

halvtid.
skall dock avdragi fjärde stycketvadhinderUtan sagtssomav

föreliggerdär kan visa detskattskyldigmedges attsom avsesenom
skäl.särskilda

tillämpas förstakraft januari 1997 ochträder i den 1Demia lag
års taxering.gången vid 1998
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Inledning1

Utredningsuppdraget1 1
.

enligt direktiven kartlägga redovisa vilkaUtredningen skall och typer
förekommer i någon utsträckning i sambandförmåner störresomav

dessa behandlas i skattehänseendemed uppsägning och redovisa hur
lärrma förslag till de regeländringar kan behövliga.samt som anses

bekostadVidare skall utredningen analysera hur arbetsgivarenav
behandlas skattemässigt och föreslå de regeländringarutbildning som

har således till uppgift delsbedöms nödvändiga. Utredningen att
behandla förmåner i samband med uppsägning, däribland utbildning,
dels behandla förmån utbildning i allmänhet, dvs. detatt utan attav

uppsägningssituation.föreligger en
Utredningen skall också redovisa hur skattepliktiga förmåner som

uppsägning eller utbildning skall beaktas vidutgår i samband med
beräkning pensions grundande inkomst och utredningen dessutomärav
oförhindrad andra frågor har sambandnäraäven ettatt ta upp som

skall behandla.med de frågor utredaren särskiltsom
förmånsbe-Utredningen har uppfattat sitt uppdrag så inte baraatt

medskattningen också till avdrag för kostnader i sambandrättenutan
utbildning behandlas.personalaweckling och bör

enligt gälla förslagenSom allmän begränsning bör direktiven atten
överflyttning till skattefriainte får möjligheter till lönöppna av

beskattningförmåner. grundläggande principen likformigDen om
upprätthållas i direktivenmåste så långt möjligt och det betonas vidare

underbyggdaeventuella undantag från denna princip måste välatt vara
samhällsekono-och motiverade arbetsmarknadspolitiska eller andraav

miska skäl.
fram enligt direktivenförslag utredningen lägger börDe varasom

minskade offentligastatsñnansiellt neutrala. Innebär några förslag
finansi-någon betydelse bör utredningen möjligainkomster av ange

direktiv bifogas bilaga.eringsalternativ. Utredningens som

Inriktningen utredningsarbetet1.2 av

genomfört kartläggningsuppdragetUtredningen har göraattgenom
intervjuobjekt möjligt.intervjuer så representativt urvalett av somav

utredningen har haft tillMed hänsyn till den begränsade tidsrarn som
utredningen emellertid varit begränsasitt förfogande har tvungen att
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gjorts med bl.a företrädare förintervjuobjekt. Intervjuer harantalet
och trygghetsstiftelser.fackförbund, myndigheterföretag, olika

framför varit få fram vilkasyfte har alltKartläggningsuppdragets att
samband med personalav-förmåner förekommer iolika typer av som

fram olikautredningen försökt devecklingssituationer. Vidare har
behandlastill olika förmåner börintervjuobjektens inställning hur

skattemässigt.
genomgång gjortskartläggningen harEfter genomförandet avenav

behandlingen kontantaavseende den skattemässigarättspraxis av
fönnáner.utbildningskostnader och övrigaersättningar,

examensarbete i Skatterätt vidockså tagit delUtredningen har ettav
personalavveckling skatterättsligStockholms universitet syn-urom

från Västsvenskaförfattare, skrivelsemed Aud Sjökvistpunkt som en
förmåns-till finansminister Göran PerssonHandelskammaren om

från Riks-olika skrivelserpersonalutbildningbeskattning samtav
skatteverket RSV m.m.
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Gällande2 rätt

Allmänt2. 1

falla inomgäller den måsteskall inkomstbeskattasintäktFör attatt en
Tillkapital eller tjänst.näringsverksamhet,inkomstslagennågon av

1928:370kommunalskattelagenräknas enligt 31 §inkomst tjänstav
verksamhetinkomstgivandeanställning, uppdrag ellerKL avannan

hänföra till närings-tillfällig den intevaraktig eller är attnatur om
kapital enligt lagen 1947:576till inkomstverksamhet eller omav

pension livräntaMed tjänst likställs 1 2inkomstskatt SIL.statlig
skadeförsäkring ellersjuk-, olycksfalls- ellerutgår på grund avsom

vederlag vidoch intepå grund försäkringarmorledes utgörän av
utgårform livräntaegendom ersättning iavyttring 3 änsom annanav

medi sambandolycksfallsförsäkringgrund sjuk- ellerpå tagenav
därmedunderstöd ellerperiodisktundantagsförmåner 5tjänst 4 samt

frånundantagetmån beloppet inteperiodisk intäkt i denjämförlig är
avyttringvederlag vidinte hellerenligt 19 § KL ochskatteplikt utgör

egendom.av
avlöning,bl.a.enligt 32 § KLtjänst hänförs 1Till intäkt mom.av

bostadförmån ikostnadsersättningarvode och samt pengar,amian
i formalla förmånerför Såledesutgått tjänsten.eller ärannat avsom

principersättning för arbete ikaraktäroch tjänster har avvaror som
direktförmånengällerskattepliktiga. Detta utoavsett avgesom

denarbetsgivaren ellerelleruppdragsgivaren ut amianges avom
person.

SILförsta stycket§kapital räknas enligt 3 1Till intäkt mom.av
frånintäkt härrörvinster ochlöpande avkastning, egen-somamian

näringsverksamhet.tillhänföraintäkten intedom, i den mån är att
yrkesmässig själv-näringsverksamhetmedEnligt 21 § KL avses

räknasnäringsverksamhetTillförvärvsverksamhet.ständigt bedriven
ochinnehavnäringsfastighetockså fall innehavi samtannat av

privatbostadsfastighetavverkning skog. Entillavyttring rätt avav
näringsverksamhet.ingå iprivatbostad kan inteeller en
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Rättsutvecklingen2.2 beträffande

fönnånsbeskattningen

slutet innehöll skattelagstiftningenFram till 1980-talet endastav
knapphändiga regler beskattning fömiåner. Reglerna fylldes utom av

föreskrifter. TillämpningenRSV anvisningar ochav genom av
reglerna förmånsbeskattning upphov till åtskilliga problem.om gav

inte ovanligt försökte utnyttja reglerna för undgåDet att attvar man
eller få lindrigare skatt. denna bakgrund påbörjadebeskattning Mot

Fönnånsbeskattningskommitténunder våren 1983 B 1978:02 en
bestämmelsema beskattning naturaförmåner.Översyn av om av

betänkande lades till grund för lagstiftning och iKommitténs prop.
naturaförmåner delades för-198788:52 beskattningom av m.m.

månema in personalvårdsförmåner och övriga förmåner. Personal-i
vårdsförmåner skattefria för den anställde och arbetsgivaren fickvar

för sina kostnader. Personalvårdsförmånerna känneteckna-avdraggöra
utförtdes bl.a. de inte avsedda direkt vederlag föratt attav var vara

personalvård.arbete i stället led i arbetsgivarens Andrautan ett
naturaförmâner personalvârdsfönnåner och sjukvård skulleän vara

l98990:110,skattepliktiga. Genom 1990 års skattereform prop.
förmögenhetsbeskattning slogs fastdel Reformerad inkomst- och
skattemässig neutralitet viddet grundläggande kravet även

beskattnings-förmånsbeskattningen. Med neutral beskattning attavses
iresultatet bör bli detsamma den anställde fått lönenoavsett om

han får förmånen direkt arbetsgivaren.eller Detpengar om av
fastslogs gälla vid värderingen.vidare marknadsvärdet skulleatt
skattepliktiga förmåner beskattas från första kronan.skulle

års skattereform utvidgades den skattefrihetEfter 1990 som
fortfarande för till under vissa förut-gällde personalrabatter att

närståendesättningar omfatta sådana rabatter från företagäven ärsom
arbetsgivarens företag, s.k. korsvisa rabatter.

medUnder januari 1992 tillkallade regeringen särskild utredareen
uppgift tjänst i syfte åstadkom-reglerna i inkornstslagetöver attatt se

Utred-lätthanterliga regler. Utredningen antog namnetma mer som
beskattningenningen tjänsteinkomstbeskattning föreslog regler omom

förmånligakostförmån, vissa traktamenten, personalvårdsförmåner,av
lån, hobbyinkomster, ersättning för flyttningskostnad,resekostnader,

bostadsförrnånkostnadsersättningar för vissa traktamenten,resor,
betänkandena harSOU 1992:57 och SOU 1993:44. De bådam.m.

lagts till grund för vissa i lagstiftningen 199293: 127ändringar prop.
och 199394:90.prop.

Under år 1994 tillsattes utredning överlämnade be-en ny som
tänkandet Beskattning förmåner leddeSOU 1994:98. Betänkandetav
fram till proposition 199495:l82 Beskattning fri hälso- ochav-
sjukvård vissa andra förmåner. Förslagen i sistnämndasamt pro-
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fri offentligtföljande. Förmånhuvudsakposition innebär i av
tidigareskall till skillnadsjukvårdfinansierad hälso- och mot tas upp

fri vårdläkemedel. Förmånenfriagällerintäkt. Detsamma avsom
Sverige skallfinansierad vård ioffentligtrespektive ickeutomlands

också friaundantasFrån beskattningskattefri.liksom varanu
skattereglernaklarläggstjänsten. Vidarebetingasvaccinationer som av

föreslås arbetsgivarenföretagshälsovård.och Detrehabilitering attom
rehabiliteringsåt-för arbetslivsinriktadekostnaderavdrag förfår göra

enligt 22skall för demarbetsgivarenfall därgärder i sådana svara
fårAvdragförsäkring AFL.allmän även1962:381kap. lagen om

ellerbehandlingenförebyggandekan visa dendennegöras attom
skall kunna fortsättaanställdesyftar till denrehabiliteringen attatt

bliföreslås interehabiliteringförmån frianställdesarbeta. Den attav
förarbetsgivarnas avdragsrättocksåPropositionenbeskattad. tar upp

näringsidkarnasenskildadesjukvârdsområdetkostnader samt
innebärområdenPå sistnämndakostnader.för sådanaavdragsrätt

tillförhållandeimateriella ändringaringahuvudsakförslagen i
delvisföreslås fåför personalrabatterReglernaregler.tidigare en

föreslåskorsvisa rabatterreglernasärskildautfomming. De omannan
gällerföreslås detförrnånsbeskattningfrån närundantagslopade. Ett

Undantagetanställde.värde för denbegränsatförmåner avserav
väsentligtjänstenellereller tjänst ärförmån när avvaranav vara

ocharbetsuppgifteranställdesdenutförandetbetydelse för av
Vidarei anställningen.frånsärskiljasvårförmånen är nyttanatt

bostadsförmånsvärdejämkningreglernajusteringföreslås avomen av
ytterligarearbetsgivaravgifterförunderlagetbestämmandevid samtav

Ãndringsförslagen antagitsharjusteringar.lagtekniskaett numerapar
1996 ochjanuarikraft den lhuvudsakligen ioch träderriksdagenav

1995:651.taxering SFSvid 1997 årsgångenförstatillämpas

lagbestämmelserTillämpliga2.3

förmånerersättningar ochkontantaBeskattning2.3.1 av

AGBAvgångsbidrag

iavgångsbidragsförsäkringkollektivgrundAvgångsbidrag av
utgår till arbetstagareFörsäkringsaktiebolag AFAArbetsmarknadens

driftsnedläggelse.ellerdriftsinskränkningartill följdsägs avuppsom
s.k.dels medutgårförsäkringsådangrund ettErsättning av

levnadsålderförsäkradestill denhänsynmedbestämsA-belopp, som
medbestämsB-belopp,med s.k.anställningstid, delsoch ett som

Såväl A-beloppfallet.enskildai detomständighetertillhänsyn som
anställningentjänstintäktskattepliktigaheltB-belopp är omavsom
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i fråga upphört den 1 januari 1991 eller Om avgångsbidragetsenare.
anställning upphört före den 1 januari 1991 gäller äldreavser som

bestämmelser förutvarande punkt 11 anvisningarna till 32 § KL,av
punkt 26 övergångsbestämmelserna till KL, SFS 1990:650. sådanaI
fall räknas intäkt tjänst hela A-beloppet och den delsom av av
B-beloppet överstiger belopp motsvarande två gånger detettsom
basbelopp fastställts för taxeringsåret med stöd 1 kap. 6 §som av
lagen 1962:381 allmän försäkring AFL. De äldre bestämrnel-om

gäller också, anställningen upphört före den januari1 1991,serna om
i fråga ersättning sådan kollektiv avgångsbidragsförsäkring iom av

försäkringsanstalt, beträffande ersättningens storlek ochannan som
övriga villkor kollektiv avgångsbidragsförsäkring hos AFAmotsvarar

beträffande sådan avgångsersättning utbetalarsamt tillstatensom
arbetstagare det sker enligt motsvarande grunder.om

Avgângsersättning AGE

Avgångsersättning utgår till arbetstagare enligt trygghetsavtalsom
mellan Privattjänstemannakartellen PTK och arbetsgivarorganisation

i likhet med avgångsersättningär, enligt kollektiv avgångsbidragsför-
säkring, helt skattepliktig anställningen upphört den 1 januari 1991om
eller Ersättning utgår med dels belopp utbetalasettsenare. som
månaden efter det anställningen upphört delsrat 1, med ytterliga-att

belopp rat 2 utbetalas arbetstagaren har varitett när arbetslösre som
i minst månader. Av tidigare nämnda bestämmelse, förutvarandesex
punkt 11 anvisningarna till 32 § KL, punkt 26 Övergångsbe-av
stämmelsema till KL, SFS 1990:650, framgår anställningenatt om
upphört före den januari1 1991 gäller de förutvarande bestämmelser-

innebär hela ochl den del 2 överstiger tvåatt ratna, som ratav som
gånger det basbelopp med stöd kap.1 6 § AFL har fastställtssom av
för taxeringsåret skattepliktig intäkt.utgör

Avgângsvederlag

Avgångsvederlag, dvs. ersättning i ordning AGB och AGEänannan
eller motsvarande, i samband med anställnings upphörande jämställs
med lön. Avgångsvederlag således skattepliktigt.är

Skadestånd

Skadestånd på grund eller i samband med uppsägning anställningav av
kan två skilda slag. Utgör skadeståndet gottgörelse för själsligtvara av
lidande t.ex. ärekränkning, sveda och värk lyte och men detärsamt
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beskattningundantaget frånskadestånd och därmedideelltatt somanse
ersättning.skadeståndet skattepliktig Detfalljfr 19 § KL. I ärannat

karak-ersättningens faktiskaersättningenbeteckningeninteär utanav
skattehänseende.skall bedömas iavgörande för hur dentär ärsom

Löneuzjhllnad

med lägre lönarbetebyter tillövertalig arbetstagareOm annaten
övergångstid kompenserarunderdet arbetsgivarenförekommer att en

löneutfyllnad. Eftersomlöneskillnaden ersätt-uppsagde förden genom
enligt 31 § KL.skattepliktigtjänsten denningen utgår på grund ärav

provanställningunderLön m.m.

arbetsgivarefrån sin tidigareerhåller lönövertalig arbetstagareOm en
följdersättning tilldennai företagprovanställningunder ärett annat

underlöngällerför Detsammaskattepliktig31 § KL mottagaren.av
utbild-under resterandeoch lönuppbyggnadsskedet företagettav

uppsägnings-påbörjats underutbildning harningstidi de fall t.ex.en
uppsägningstid.efter avslutadfortsättertiden ävenmen

Statsbidrag

till§ räknastill 32 KLanvisningarnafjärde stycketEnligt punkt 12 av
vid arbets-dagpenningmotsvarandestatsbidragtjänstintäkt ävenav

näringsverk-till denmarknadsutbildning lämnas startar egensomsom
tillskottdärvidstarta-eget-bidrag. Bidraget utgörasamhet ettattavser

försörjning.till näringsidkarens

Stipendier

19 § KLräknas enligtutbildningförStipendier avsedda mottagarens
för andrastipendiumgällerskattepliktig inkomst. Detsammainte till

ersättninginte hellerperiodiskt ochutgår utgörändamål det inteom
räkning.för utgivarensskall utförasutförts ellerför arbete harsom

i lagtexten. Idefinieratstipendium inteBegreppet är prop.
enligtstipendiumemellertid begreppetdefinieras180199091:54 s.

förtill fysiskföljande. Ett bidrag mottagarensutgesperson somen
bedriververksamhetför stödjautbildning eller mottagarenatt somen

konstnärliglitterär,frågakanDeteller planerar att starta. enomvara
elleridrottslig verksamhetjämförlig verksamhet,eller därmed enen

jämställsbidraguppfmnare. Tillforskare ochverksamhet somsom
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hänförsmed stipendier, s.k. liknande bidrag, bidrag till fysiska
för stödja verksamhet slag de nämndaänatt annatpersoner en av nu

dessutom priser och belöningar för premiera redanattsamt som ges
utförda prestationer. stipendier och liknande bidrag omfattarBegreppet

gåva inte hellerinte vad skatterättsligt och ersättning för arbeteärsom
för räkningutgivarens eller s.k. näringsbidrag.

19 § nionde och tionde leden KL kan motsatsvis dras denAv
stipendium eller liknande bidragslutsatsen ersättning förutgöratt som

utförts eller skall utföras för utgivarensarbete har räkning ärsom
skattepliktigt för Enligt 31 § och 32 § KL skall ersättningmottagaren.

utgått inte bara grund anställning ävenutansom av av mera
uppdragsförhållanden inkomsttillfälliga beskattas tjänst. Tillsom av

följd därav alla utbetalningar har karaktären löneförrnånerär som av
eller ersättning för arbete skattepliktiga för mottagaren oavsettannan

fråga betecknats stipendium, resebidrag ellerersättningen iom som
liknande.annat

åttonde ledet och punkt anvisningarna till 46 §Av 19 § KL 5 KLav
skattepliktiga för iföljer periodiska utbetalningar denäratt mottagaren

till för utgivet belopp.mån utgivaren berättigad avdrag Av punktär
följer utbetalningar2 anvisningarna till 31 § KL att mottassomav

från allmännyttiga föreningar, frikallade frånstiftelser och ärsom
skattskyldighet grund de har kvalificerat allmännyttigtatt ettav
syfte, skall räknas periodiskt understöd. Innebördeninte som av

engångsbelopp periodiskabestämmelsen inte baraär ävenatt utan
från kvalificerat allmännyttiga stiftelser ochstipendier och bidrag

skattefria för Om får skattefrittföreningar är ettmottagaren. en person
stipendium eller bidrag medför det givetvis han inte har tillrättatt

för kostnader har haft med anledning den verksam-avdrag de han av
förhet medfört han har fått stipendiet. Rätten till avdrag ettattsom

under de allmänna reglernaskattepliktigt stipendium får bedömas om
tjänst eller näringsverksamhet.avdrag under inkomst av

Övrigt

särskilda regler finns för andra förmåner kontantaInga än ersätt-
förmåner fri utbildning arbets-ningar. det gällerNär t.ex. somav

igivaren har betalat gäller de allmänna bestämmelserna 32 § l mom.
KL.

utbildningarspecialreglerade2.3.2 Skatteregler gällersom

utbildningsfonner särskilt reglerade ochDet förekommer vissa ärsom
för vilka utgår statliga bidrag. Enligt vad i Riksskatte-det som anges

inkomst och förmögenhetverkets Handledning för beskattning av
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utbildningsformerdessajämställstaxering 3341995 årsvid s.m.m.
avdrag för deföljer tilli principtjänst, rättfullgörandemed varavav

fallstudierna. Deanledninguppkommit medmerkostnader avsom
och1973:349studiestödslagenenligtvuxenutbildningåsyftas ärsom

förordningenireglerasAMUarbetsmarknadsutbildning som
arbetsmarknadsutbildning.1987:406 om

dagpenningföreligger förtjänstför intäktskatteplikt såsomAtt av
sjätte stycketpunkt 12AMU-utbildning framgåritill deltagare avav

till 32 § KL.anvisningarna
enligtvilketsärskilt bidragemellertid sådant§ KLEnligt 19 är av
utgår tillbestämmelsermeddelademyndighetstatligellerregeringen

sådantdem i frågamedarbetsmarknadsutbildningideltagare samt om
skall denbestämmelseEnligtskattefritt.likställdabidrag samma

kostnader bidragetför deavdragmedgesbidragsberättigade inte som
AMU-utbildningdeltagande iuttalandetäcka. RSV:s attär avsett att

bestämmelsenågoninte påtjänst byggerfullgörandemedjämställs av
detkonsekvensställetiskattelagstiftningen. Det atti avvara ensynes

arbets-kontantoch lagenarbetslöshetsförsäkringi lagen omom
1986:410och SFS1986:409bestämmelser SFSrnarknadsstöd införts

uppfylladet gällerarbeteAMU-utbildning med närjämställer attsom
arbetslöshetsersättning och kontantberättigad tillförvillkoret att vara

skatterätts-PersonalavvecklingSjökvist:arbetsmarknadsstöd A.se ur
23-24.synvinkellig s.

Även enligtskall1973 349vuxenutbildning studiestödslagenenligt :
fullgörandejämställas medhandledninguttalas i RSV:svad avsom

§ KLtill 32anvisningarnastyckettredje12Enligt punkttjänst. av
korttidsstudiestöd,intäkt tjänstskattepliktigräknas vuxen-avsom

utbildnings-studiestödslagen,utbildningsarvode enligtochstudiebidrag
vuxenutbildningkommunaltimersättning viddoktorander,förbidrag

vidochutvecklingsstörda särvuxförvuxenutbildningvidkomvux,
arbetslöshetskas-Dagpenning fråninvandrare.svenskundervisning för

dagpenningmotsvarandestatsbidragarbetsmarknadsstöd,kontantsa,
till denlämnasarbetsmarknadsutbildning startarvid egensomsom

näringsidkarenstilltillskottoch utgöraverksamhet, ettattsom avser
räknasverksamheteninledningsskedetunderförsörjning somav

stycketfjärde12enligt punkttjänstintäktskattepliktig an-avav
anvisningspunktstycketfemteAvtill 32 § KL.visningarna samma

tjänst-utbildning ochviddagpenningframgårparagraf ävenoch att
tjänst.intäktskattepliktigräknastotalförsvaretinomgöring avsom

studiestödförföreliggerskatteplikt inteframgår§ KL19Av att
ochstudielånintematbidrag,studiestödslagen,eller 4 kap.enligt 3

framgårVidarelag.och 7 kap.enligt 6resekostnadsersättning samma
för bidragföreliggerskatteplikt inteKLtill 19 §anvisningarna attav

statligellerregeringenutgår enligtoch kommun,från stat avsom
ochutbildningsamband medbestämmelser, imeddelademyndighet

med demarbetsförapartielltocharbetslösatill samtornskolning,
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i fråga sådant bidrag likställda i den mån bidragen trakta-om avser
och särskilt bidrag.mente

2.3.3 Avdragsrätt för utbildningskostnader

Några särskilda bestämmelser avdragsrätt för utbildningskostnaderom
i allmänhet finns inte. Tillämpliga regler blir därför dels 20 § KL som
gäller samtliga förvärvskällor, dels 33 § och 23 § KL gällersom
inkomst tjänst respektive näringsverksamhet. 120 § första stycketav
KL vid beräkningen inkomsten från särskild förvärvskällaattanges av
skall alla omkostnader under beskattningsåret för intäkternas för-
värvande och bibehållande avräknas från samtliga intäkter i pengar
eller värde bruttointäkt har influtit i förvärvskällanpengars som
under beskattningsåret. I andra stycket nämnda paragraf stadgas,av
såvitt här intresse, avdrag inte får för den skattskyldi-är görasattav

levnadskostnader och därtill hänförliga utgifter. 133 § 1 KLges mom.
avdrag under inkomst tjänst, stadgas från intäktattsom avser av av

tjänst, får avdrag för samtliga utgifter, vilkagöras är att anse som
kostnader för fullgörande tjänsten. För avdrag skall kunna görasattav
för utbildningskostnader krävs det således utbildningskostnademaatt
inte privata levnadskostnader och det frågautgör kostnaderäratt om
för fullgörande tjänsten. Av anvisningspunkten till 23 §l KLav
framgår kostnader för personal avdragsgilla vid beräkningäratt av
inkomst näringsverksamhet. Till personalkostnader räknas löner,av
andra ersättningar och förmåner, personalvårdskostnader samt
lönebikostnader. Härav följer kostnader för i företaget anställdatt att
personal skall utbilda sig avdragsgilla för arbetsgivaren.är

2.3.4 Skatteregler gäller kostnadsersättningarsom m.m.

Resekostnacisersättning och förersättning ökade levnadskostnader

Enligt 32 § l KL hänförs kostnadsersättning till intäkt tjänst.mom. av
Enligt punkt anvisningarna4 till 32 § KL i vissa tjänster särskildärav
ersättning anvisad för vissa med tjänsten förenade omkostnader, som
måste betalas den skattskyldige. Ersättningen intäkttasav upp som
och de omkostnader skall betalas med ersättningen drassom av som
kostnader för tjänsten eller uppdraget. I nämnda bestämmelsenyss
stadgas vidare avdrag vad ersättningen uppgått till endaststörre änatt

Åmedges det föreligger särskilda förhållanden. andra sidan börom
det sådana falli utredning godtas kostnaderna uppgått tillutan att

belopp ersättningen. När det gäller traktamentsersättningsamma som
och resekostnadsersättning vid med bil hänvisas till deresa egen
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anvisningarnaoch 3i punkterna 3bestämmelsernasärskilda ava c
till 33 § KL.

tillmedföri tjänstenmed bil rättvidResekostnader resa egen
tillanvisningarnapunkt 3schablonerföreskrivnaenligtavdrag c av

i tjänstenbetalar andradirektarbetsgivarenOm33 § KL. resor
enskilde. Omför denkonsekvenserskattemässigaingauppkommer

enskilde fördenbetalar ellerarbetsgivarendäremot ersätter resor som
denlön ochbehandlasskall ersättningeni tjänsteninte gjorts som

kostnader.för nedlagdaavdragmedges inteenskilde
detlevnadskostnaderför ökadetill avdragharenskildeDen rätt om
harochuppkommer i tjänstenkostnaderfrågaär resansomom

företagitsövernattning ochförenad medvariti arbetet, utomföretagits
frånavstånd 50 kmdvs. inomverksamhetsortenvanligaden ett

kostnaderbostad. ärtjänsteställe eller Deskattskyldigesden som
faktiskai övrigt denlogikostnadermed avdragsrättförenade är samt

tillanvisningarnaschablon punkt 3enligtellerkostnadsökningen av
§ KL.33

levnadskostnaderför ökadefå avdragkan vidareenskildeDen om
punktbosättningdubbelanställning ellertillfälligs.kfrågadet är om

till 33 § KL.anvisningarna3 ava

Flyttningskostnader

flyttningförmån friflyttningskostnader eller ärför attErsättning seav
skattepliktigprincipdärför iochutflöde tjänsten utgörett avsom

ochlevnadskostnaderprivatai principFlyttningskostnaderintäkt. är
vissadockfinnskostnader. Detför sådanamedges inteavdrag

stycketsjundestadgas i punkt lbörja medTillundantag. att av
lämnatsflyttningsbidrag§ KLtill 19anvisningarna att enavsom

följdskattepliktig intäkt tillintearbetsmarknadsmyndighet utgör varav
stödellersådant bidrag ärkostnadför denmedgesavdrag inte som

näringsverk-förnäringsidkaretillUtgår bidragettäcka.avsett att en
punkt 9inäringsbidragbestämmelsernatillämpassamheten avom

bytegrundskattskyldigtill 22 § KL. Haranvisningarna avav
särskild ersättningfåttbostadsort ochtillverksamhetsort flyttat avny

skallflyttningskostnadenmedel förallmännaellerarbetsgivaresin av
§följer 32intäkt inteinteersättningen annattas avomupp som

förkostnaderräknasflyttningskostnadstycket KL. Somandra4 mom.
skattskyldigesdenuppackningochpackning,emballering, transport av

denochövrigt lösörebohag ochfamiljsoch hans transport av
bostadsortentill denden gamlafamilj frånskattskyldige och hans nya

sambandikostnaderAndraför tlyttningen.kostnaderliknandesamt
från arbetsplatsen,till ochkostnader försåsomflyttningenmed resor

bostadförsäljningvidförlustbosättning ellerdubbelhernresor, av
förstaflyttningskostnad 32 § 4räknas inteegendomeller mom.som



30 Gällande rätt sou 1995:94

stycket KL. Omfattar ersättning för flyttningskostnad ersättningäven
för körning med bil skall sistnämnda ersättning tasegen upp som
intäkt till den del den överstiger det avdrag medges för kostnadersom
för med bil enligt den schablon i punkt 4resor egen som anges av
anvisningarna till 33 § KL 32 § 4 andra stycket KL. Det börmom.

skattefriheten enligt 4 i 32 § KL endast gäller detnoteras att närmom.
arbetsgivaren på denär verksamhetsorten betalar flyttnings-nya som

kostnaden. Det innebär arbetsgivare betalar uppsagdatt om en
flyttningskostnaderpersonals dessa erhåller arbetenär hos annat

företag förmånen eller ersättningenär skattepliktig i sin helhet och den
enskilde medges normalt inte avdrag för denna privatatyp av

RÅlevnadskostnader 1986 ref. 172.

Övrigt

Den enskilde har till avdrag för skälig kostnad för tillrätt ochresor
från arbetet enligt vad i punkt 4 anvisningarna till 33 §som anges av
KL. Har den enskilde haft kostnader för inom riket i sambandresa
med tillträdande eller frånträdande anställning eller uppdrag, s.k.av
inställelseresa, har han till skäligt avdrag för kostnaderna. Medrätt
tillträdande och frånträdande den första vid anställningensavses resan
eller uppdragets början, respektive den sista vid anställningensresan
eller uppdragets avslutande punkt 4 fjärde stycket anvisningarnaav
till 33 § KL.

Förmån fri till eller från artställningsintervju, s.k. intervju-av resa
eller ersättning för kostnader för sådan skattefri till denärresa, resa

del förmånen eller ersättningen inom Sverige såvittochavser resa
gäller ersättningen denna inte överstiger de faktiska kostnaderna
respektive 13 kr mil vid körning med bil 19 § KL.per egen

2.3.5 Pensionsgrundande inkomst

Enligt 11 kap § skall1 AFL pensionsgrundande inkomst PGI
beräknas för försäkrad haft inkomst förvärvsarbete och undersom av
inkomståret uppnått lägst år16 och högst 64 år högst 65 år för
försäkrad född 1911-1927 och inte åtnjutit ålderspension helasom
året eller avlidit under året. Det inkomst förvärvsarbeteär ärav som
PGI enligt nämnda lagrum.

Inkomst förvärvsarbete följandedelas in i tvåav grupper
Inkomst anställningav-
Inkomst förvärvsarbete, näringsverksamhet.annat t.ex.av-

Av kap. framgår11 2 § AFL med inkomst anställningatt av avses
lön i ersättning i eller andra utgivna skatteplikti-pengar, annan pengar

förmåner till arbetstagare i allmän eller enskild tjänst. Med lönga
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§ uppbördslageninte enligt 10kostnadsersättninglikställs som
dvs.preliminär A-skatt,vid beräkningundantas1953:272 UBL av

vissa schablonbeloppöverstigerkostnadsersättningarsådana samtsom
vidavdragsgillaintekostnaderersättningar ärsådana somsom avser

inte frånanställning räknasTill inkomsttaxering.mottagarens enav
tillår uppgåttinte underutgiven lönarbetsgivareoch ettsomsamme

i §intäkt 32inte hellersådan inkomst räknaskr. Till1 000 som avses
specialregler föri undantagenstycket h och KLförstal avsermom.

sådanaräknas inte helleranställningTill inkomstfåmansföretag. av
fjärde stycket2-6 ochförsta stycketi 1 §ersättningar som anges

härförvärvsinkornsterlöneskatt på vissa1990:659 särskildlagen om
avgångsersättning, ersättningavgångsbidrag,bl.a. frågadetär somom

utgår grundersättninggruppsjukförsäkring ochutgår enligt avsom
utomlandsutförtsfråga arbeteansvarighetsförsäkring. I somom

från sådanainkomstpensionsgrundandeberäkningenvidbortses av
andralevnadskostnader ochökadebetingaslönetillägg avsom

skattepliktigasysselsättningslandet. Eftersomförhållanden isärskilda
förmåneventuellskallberäkningen PGIförmåner ingår vid även avav

beräkning PGI.grund förligga tillliknande tjänsterutbildning och av
från andrainkomsterantal änräknas vidarekap 2 § AFLI 11 ettupp

anställning.inkomstde skall räknasarbetsgivaren även avsomsom
rehabiliteringspenning,sjukpenning,bl.a.uppräkningdennaI nämns

m.fl. inkomster.Vårdbidragföräldrarpemiingförrnåner,
förvärvsarbetemed inkomstkap 3 § AFLEnligt ll annatavavses

försäkradevilken deni landet inäringsverksamhet härinkomsta av
näringsverksamheo;aktivoväsentlig omfattningi ickearbetat

verksamhet;självständigt bedrivenförvärvsinkornsterb tillfälliga av
andraellerräkning iarbete för någonersättning förc pengarannans

fönnåner;skattepliktiga
lagenligt dennarehabiliteringspenningochd sjukpenning samt

arbetsskadeförsäkring LAF1976:380enligt lagensjukpenning om
ellerförfattningenligtutgårmotsvarande ersättningeller annansom

trädermån ersättningenförordnande, i denpå grund regeringensav
i stället för inkomst nämnts samtsom ovan

ochenligt KLinkomst tjänstskattepliktigersättninge utgör avsom
fysiskutbetalasanställningsförhållande förelegat,utan att avsom,

månallt i denjuridiskutomlands eller utländskbosatt person;person
anställning.inkomsthänföra tillinte enligt 2 §inkomsten är att av

beräkning inkomstgrund förframgår tillkap. 4 § AFLAv 11 att av
skallvisst årförvärvsarbete underanställning och inkomst annatavav

avseendeinkomstskattstatligtaxering tillförsäkradesläggas den
pensionsgrundandedenkap. § AFLnämnda år. Enligt 11 5 utgörs

anställning och inkomstinkomstinkomsten annatavsumman av avav
ingångåretsdet vidöverstigeri den månförvärvsarbete summan

pensionsgrundande inkomstberäkningbasbeloppet. Vidgällande av
förvärvs-anställning och inkomstfrån inkomstbortses annatavav
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arbete i vad därav överstiger sju och halv gånger det vidsumman en
årets ingång gällande basbeloppet.

Enligt 1 § lagen 1959:551 beräkning pensionsgrundandeom av
inkomst enligt lagen 1962:381 allmän försäkring skall pensions-om
grundande inkomst enligt AFL bestämmas skattemyndigheten i detav
län den försäkrade till statlig inkomstskatt eller skulle hataxerats

till sådan skatt, han varit bosatt i riket eller inte hafttaxerats attom
erlägga sjömansskatt. I 4 § nyssnämnda lag stadgas bl.a. följandeav

det gäller skattepliktiga förmåner.när Värdet skattepliktigaav
förmåner i till arbetstagare, skall betalaän sjömans-annat pengar som
skatt, skall uppskattas i enlighet med vad föreskrivs regeringensom av
eller den myndighet regeringen bestämmer. skattepliktigasom
förmåner skall i andra fall till värde bestäms i enlighettas ettupp som
med 8 första§ fjärde sjätteoch styckena UBL.När skäl föreligger-
får avvikelse ske från förmånsvärde Skattemyndigheten bestämtsom
enligt 5 § andra stycket lagen 1984:668 uppbörd socialavgifterom av
från arbetsgivare USAL. Vidare stadgas i 4 § lagen beräkningom av
pensionsgrundande inkomst vid beräkning inkomstatt av av an-
ställning skall avdrag för kostnader arbetstagaren haftgöras attsom
bestrida i innehavd anställning, iden mån kostnaderna, minskade med
erhållen kostnadsersättning överstiger l 000 kr.

2.3.6 Socialavgifter

En grundläggande princip kommer till uttryck flertal ställenettsom
i förarbetena till skatterefonnen 198990:1l0prop. allaär att
löneinkomster skall beläggas med sociala avgifter eller motsvarande
skatt särskild löneskatt. Med vissa undantag innebär detta medatt
stöd lagen 1981:691 socialavgifter SAL skall alla inkomsterav om

beskattas under inkomst tjänst beläggas med arbetsgivarav-som av
gifter det finns någon form direkt eller indirekt arbetsgivarupp-om av
dragsförhållande, i fall med egenavgifter. lagenI 1990:659annat om
särskild löneskatt vissa förvärvsinkomster uppräknas i vilka fall
särskild löneskatt skall utgå. Löneskatt skall betalas lön eller annan
ersättning till arbetstagare vid årets ingång 65 år eller äldre.ärsom
Löneskatt skall vidare utgå i vissa fall vid inkomst näringsverksarn-av
het. Dessutom skall löneskatt betalas på vissa försäkringsersättningar

betalas enligt kollektivavtal avgångsbidrag, gruppsjuk-utsom
försäkring, ersättning utgår enligt ansvarighetsförsäkring samtsom
avgångsersättning omfattas trygghetsavtal eller utbetalassom av av

kommun eller kommunalförbund m.fl. i vissa fall.stat,
Enligt kap.1 2 § SAL socialavgifterna arbetsgivaravgifterutgörs av

och egenavgifter. Arbetsgivaravgifter skall betalas den ärav som
arbetsgivare och egenavgifter den försäkrad enligt ochAFLärav som
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har förvärvsarbeteinkomst i 3 kap. § eller §2 2annatav som avses a
eller kap. 3 § nämnda lag.11

2 kap. 3 § SAL framgår underlag för beräkning avgifternaAv att av
vad arbetsgivaren under året har lön iär utgettsumman av som

för utfört medeller ersättning arbete eller eljestpengar annan
dockanledning tjänsten, inte pension, eller andra skattepliktigaav

förmåner eller i fall i 3 kap. § andra stycket2 AFL,som avses annan
för utförtersättning arbete. Bidrag i kap. 2 § första11som avses

stycket bidrag från Sveriges författarfond likställsm AFL m.m.
med lön. Med lön likställs kostnadsersättning enligtinteäven som

vid beräkning preliminärskatt, huvud-10 § UBL undantas dvs.av
sakligen sådan kostnadsersättning överstiger vissa schablonbeloppsom

föroch sådan ersättning kostnader inte avdragsgillaärsomsom avser
Med lön likställs också ersättning arbetsgivare utgermottagaren. som

till försäkringskassa följd bestämmelsen i 24 § förstaallmän som av
1991:1047 sjuklön.stycket lagen om

ochanförda följer förmån eventuell utbildningdetAv ävenatt av
liknande med anledning tjänsten skalltjänster utgörautgessom av

för beräkning socialavgifter.underlag av
vilka det2 kap. 4 § SAL sker uppräkning ersättningarI en av som

skall ifrån vid beräkning avgiftsunderlaget. Bl.a. bortsesbortses av
under året intefrån ersättning till och arbetstagare denen samme om

Vidare från ersättning till den deluppgått till 1 000 kr. skall bortses
kostnader i arbetet arbetstagaren haft täckadenna attmotsvarar som

tioersättningen och kostnaderna kan beräknas uppgå till minstmed
arbetstagarens ersättning från arbetsgivaren under ut-procent av

giftsåret.

Rättspraxis2.4

2.4.1 Inledning

rättsfall tiden innan 1990 årsFlertalet nedan redovisade avserav
stycketskattereforrn. Bestämmelserna i 20 § första stycket och andra

harförsta i första stycket lagmeningen KL 33 § lsamt sammamom.
lydelse efter skatterefonnen. 32 § aemellertid oförändrad I l mom.

iskatterefonnen införts den förändringenKL har i samband med att
Nedanskall intäkt.princip alla kostnadsersättningar tas upp som

skattereformen.rättsfall bör betydelse innanangivna ha samma som
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2.4.2 Beskattningen ersättningarkontantaav

Ersättningar arbetsgivarenutgessom av

avgångsersättning avgångsvederlagAvgángsbidrag, och

avgångsbidragsförsäkringAGB grund kollektiv i AFA och AGEav
utgår till arbetstagare enligt trygghetsavtal med PTK ochsom

arbetsgivarorganisation framgår vad iär angettssom av som ovan
helt skattepliktiga anställningen upphört den januariavsnitt 2.3.1 1om

1991 eller Avgångsvederlag i samband med anställningssenare.
upphörande jämställa med lön och därför skattepliktig intäktär att av
tjänst. praxis kan utläsas skattefrihet skall föreligga förAv att om
dylika ersättningar krävs uttryckligt undantag i lag.

RÅ 1971 Fi 26
Avgângsersättning till anställda vid linberedningsverket i Laholm

skattefri enligt uttryckligt i förkonstaterades undantag lagvara av
avgângsersättningar med driftsnedläggelse.utbetalade i sambandstaten

RÅJfr 1971 Fi 146 och Fi 1699.

RÅ 1971 Fi 932
Avgångsvederlag bedömdes i sin helhet skattepliktig inkomst.utgöra

RÅ 3111972 Fi
icke uttryckligAvgângsersättning skattepliktig intäktutgör om genom

författningsbestämmelse ersättningen undantagits från skatteplikt.
Eftersom sådan undantagsbestämmelse inte meddelats för ifrågavaran-
de avgängsersättning denna skattepliktig.är

RÅ 1974 695A
Avgângsvederlag bedömdes skattepliktig intäkt.vara

RÅ 1975 Aa 8
Avgångsvederlag beskattades skattepliktig intäkt.som

Skadestånd

på grund uppsägning anställning harSkadestånd utgöraansettsav av
därför framgår den praxissarn-skattepliktig ersättning och har som av

skadeståndetbeskattning.manställning följer upptagits till Utgörsom
och värklidande ärekränkning, svedagottgörelse för själsligt t.ex.

skadestånd. Sådanaideelltoch lyte och men detär att anse som
emellertid intefrån beskattning.engângsbelopp undantagna Det ärär
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faktiska karaktärbeteckningen ersättningen ersättningensutanav som
för bedömas i skattehänseende.avgörande hur den kommerär att

RÅ ref.1971 6
tillskattemässiga behandlingen skadestånd arbets-Fråga den avom

i strid anställningsavtal. Regeringsrätten:motuppsagtstagare som
grunduppburna ersättningen å 20 000 kr skadestånd påEnär den W utgörav

hänföra tillanställningsavtal, ersättningen i sin helhetuppsägning är attav av
skattepliktig intäkt tjänst.av

RÅ 1973 Fi 935
uppsägning dels lönerhöll i samband medInkomsttaxering 1967. U

vilketdels belopp 60 000 krviss tid arbeta,under ettutan att om
i kontrolluppgift från bolaget betecknatssistnämnda belopp som

skulle beskattashävdade nämnda belopp inteskadestånd. U enäratt
förmögenhetsförlust,för kostnader,motsvarade skadestånddet

familj.lidande för honom och hansmagsår och psykisktsjukdom
utgjorde ersättning för kostnaderanförde 000 kr beloppetHan 5att av

framträdde anställningen,han tillträdde ochi samband med attatt
uppkommit då hanrealisationsvinstskatt,30 000 kr skulle täcka som

000 kranställningen sålde sin Villafastighet och 25i anledning av
fannlidande. Prövningsnänmdenutgjorde ersättning för ersätt-att

för kostnader i sambandskattepliktig medgav avdragningen var men
belopp 000med skäligt 4med tillträde tjänsten ansettett avsomav

Regeringsrätten: ändring.ändring.kr. Kammarrätten:

RÅ 1841977 Aa
förhandsbe-i ansökanFörhandsbesked. bl.a. följandeA omuppgav

organisation årstudierektor itillträdde anställningsked. Han ensom
anställningstidföranställningsavtal tecknades år 19741971. Nytt en

år 1976 ochsade anställningsavtaletår. Arbetsgivarentre uppav
hemställdeskadestånd 85 000 kr. Asökanden ideellttillerkände ett

skattepliktigskulleförhandsbesked skadeståndet utgöraomom
nämnd för rättsärenden:inkomst. RSV:s Nämnden finner ersättningenatt

i anställnings-ersättning för försämringar i villkoren000 kr85 utgör
uppsägningskadestånd grundat påersättningen således utgjortkontrakt. Enär

för sökandenförklarar nämnden beloppet utgöranställningsavtal attav
ändring.tjänst. Regeringsrätten:skattepliktig intäkt av

RÅ 1978 157Aa
anförde bl.a.förhandsbesked ochansökteFörhandsbesked. A om

erbjödsin anställningföljande. samband med han sadeI att upp
kr såsomskadestånd 70 000arbetsgivaren honom ideelltett om

Ahan för i tjänsten.för trakasserierkompensation utsattssom
skattepliktigickeförklarashemställde beloppet skulle utgöraatt

ochavtal mellan Aföreteddesinkomst för honom. I ärendet ett
utbetala tillarbetsgivaren skulle Aenligt vilkenarbetsgivaren, ett
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såsom ersättning för svårigheter förideellt skadestånd 70 000 krom
likvärdig befattning. nämnd för rättsärenden:A få RSV:satt en

Beloppet 000 kr får ersättning för ekonomisk skada grund70 utgöraanses
anställningen. Nämnden förklarar därför beloppetupphörandet utgörattavav

för anförde Regeringsrätten:skattepliktig intäkt tjänst sökanden. A besvär.av
ändring.

RÅ 1978 Aa 206
betecknatsSkadestånd vid uppsägning anställningsavtal som somav

intäkt tjänst.ideellt bedömdes skattepliktig avvara

RÅ 1980 1:10
arbetstagare i anledningskadestånd tillerkäntsAllmänt avsom

intäktskattepliktiguppsägning anställningsavtal, har utgöraansettsav
Regeringsrätten:tjänst. Inkomsttaxering 1976. ifrågava-i måletDenav

skadestånd ifår ideelltrande ersättningen 15 000 kr utgöra ettansesom
anställning hosuppsägning det avtal enligt vilket F hadeanledning avav

tagits tillbestämmande hänsynbolaget. således vid skadeståndetsAven om
betydelse, ersättningenekonomiskomständigheter äränannatav ren

frånredovisa intäkternaförvärvskälla i vilken F harhänförlig till den att
beskattningundantaga beloppet frånanställningen. Någon grund för att

tillfunnit hänförasföreligger skall därför såsom kammarrätteninte. Beloppet
intäkt tjänst förskattepliktig F.av

1980 Aa 20RA
skadestånd vid uppgörelse idelvis betecknad ideelltErsättning som

viss anställningmed avstående från företrädesrätt tillsamband utgör
sin skattepliktig intäkt tjänst. Regeringsrätten:i helhet i måletDenav

grundanspråk på arbetsgivarenifrågakomna uppgörelsen har Navsett :s
anställning under år,räknat från denhon haft företrädesrätt till ettattav ny

sammanlagtöverenskomna ersättningen20 juli 1974. slutligenDen om
nämligen dels 4 574enligt uppgörelsen fyra delbelopp,30 000 kr bestod av

tillarbetsgivaren utgivitför förlorad arbetsförtjänst, motsvarande vadkr
anställning,haft företrädesrätt tillför arbete under tid då N nyannan person

arbetstagarorganisationen och avsäger sig dendels kr för N10 000 att nu
10 000delstvå belopp 5 426 ochföreliggande till anställning,rätten omny

vid beräkningenkr betecknade ideellt skadestånd. Aven avomsom
omständigheterersättningen i viss mån må ha tagits hänsyn till änannatav

helhet hänförlig till denekonomisk betydelse, ersättningen i sinärrent
för anställning hos SR.förvärvskälla i vilken har redovisa intäkternaN att

beskattningför någon del ersättningen frånNågon grund undantaatt av
uppburit enligtföreligger inte. På grund härav skall hela det belopp Nsom

beskattning inkomst tjänst.uppgörelsen tillupptagas som av

RÃ 1981 97Aa
utfästelsefrångått sinhar skadestånd förArbetsgivaren attutgett man

företrädesrätt till anställning inom koncernen. Kammarrät-Datt ge ny
föranlettshandlingarna framgår ifrågavarande ersättningAv i måletten: att

tillanspråk haft företrädesrättDzs på arbetsgivaren på grund hanatt nyav av
tilltagitsanställning. ersättning han uppburit hänsynDen oavsett omsom

hänföraomständigheter ekonomiska vid dess bestämmande,andra än attrent
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redovisa sin intäkt anställningen.i vilken haftförvärvskälla Dtill den att av
beskattning föreligger inte.beloppet frångrund för undantaNågon att

ändring.Regeringsrätten:

RÅ 1984 1:35
med stöd 8 §betalaarbetsgivaren dömtSkadestånd ut att avsom

ochkvinnorjämställdhet mellan1979:1118stycket lagenandra om
fått dengrund sitt kön intedärför kvinna påarbetslivetimän att av

hänföras till någoninte kunnasökt haranställning hon ansettssom
befunnits inteoch såledeskommunalskattelagenförvärvskälla enligt

taxeringsfråga.Förhandsbesked iskattepliktigt.vara

RÅ ref.1987
arbetstagarorganisationen tillerkäntsviaskadeståndAllmänt som ---

arbetsgivaren harkonflikt medanledningiarbetstagare ansettsav en
Inkomsttaxering 1981. Karmnar-tjänst.skattepliktig intäktutgöra av

ifrågavarandeuttalade: framgåri målethandlingarnarätten Av att
för skada änC ersättninghaft till syfteskadestånd naturatt annanavge

konfliktanledningemellertid utgått medharskadeståndetekonomisk. enav
anställnings-grund i hansdärmed sinarbetsgivare och haroch hansmellan C

iförvärvskällafrån densåledes härrörersättningenEftersomförhållande.
skatteplik-betraktaanställning denredovisar inkomst ärvilken han att somav
direkt frånutbetalatsbeloppet inteomständighetentjänst.tig intäkt Den attav

ändring.Regeringsrätten:bedömning.inteföranlederarbetsgivaren annan

RÅ 3981987 not
anställningupphörandevididrottsföreningSkadestånd från av
anknytningtill ersättningensskattepliktig med hänsynbedömdes vara

anställningen.till

RÅ 1988 398not
direktörverkställandeskadestånd tillerkäntsförelåg förSkatteplikt som

vidskadatsefter hasin befattningfrånträddemed hani samband attatt
trafikolycka.en

Stipendier

KLenligt 19 §utbildning räknasförStipendier avsedda mottagarens
andraförstipendiumgällerskattepliktig inkomst. Detsammatillinte

förersättningoch inteperiodisktinte utgår utgörändamål detom
räkning. Detutgivarensutföras föreller skallhar utförtsarbete som

ideomständighetersådanaunderstipendierförekommer attutgesatt
utläsaspraxis kanför lön. Aversättningverket attsjälva utgör om

förmyckettalartill arbetstagarearbetsgivareutgår från attstipendium
ersättningdåStipendietstipendiet.förskatteplikt föreligger somses

därmedutföras ochskallför arbete ärarbete ellerför redan utfört som
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jämställa med lön. Gränsdragningen kan emellertid svåratt attvara
och bedömning får ske från fallgöra till fall. Avgörande ären

stipendiets karaktär och omständigheterna vid utbetalningen. För mer
sällan utbetalade stipendier framgår praxis deattav anses som
periodiska de utbetalats under år eller flera år. Enligt förnär tidentre
den januari 1983-30 juni1 1993 gällande lagstiftning ansågs inte
vissa stipendier för delta i fackliga kurser skattepliktigatt som
inkomst. Genom SFS 1992: bestämmelserna1597 fick skattefrihetom

Ändringenför utbildningsstipendier ändrad utfomining. innebar i
huvudsak återgång till det rättsläge rådde beskattnings-t.o.m.en som
året 1982 1983 års taxering. Det innebär sammanfattningsvis att om

har fackligt förtroendeuppdrag och kursenmottagaren ärett om
inriktad på den fackliga verksamheten bedöms stipendiet som
skattepliktigt. Om kursen däremot allmänbildande karaktärär av mera

skatteplikt inte föreligga.anses

Facklig kurs

RÃ 1981 1:31
Stipendier fackförbund utbetalat till förtroendeman inom facketsom
för deltagande i kurs har skattepliktiga kursen varit inriktadnäransetts
på den fackliga verksamheten LIII-VI. När kursen har haftmer
karaktär allmänbildning har stipendiet inte skattepliktigtansettsav vara

förhandsbesked.II
RÅJämför 1981 18-23.Aa

RÅ 1982 26
Stipendium fackförbund tilldelar medlem för deltagande iettsom en
kurs med fackligt innehåll har skattefritt medlemmen vidnäransetts
tiden för stipendiets uppbärande inte har något förtroendeuppdrag eller

särskilt uppdrag för förbundet förhandsbesked.annat

RÅ 1982 1:35
fackförbundEtt bidrag till medlem för deltagande i vissgav en

utbildning med allmänt innehåll. Medlemmen hade förtroendeuppdrag
hos förbundet. Hans skolutbildning hade bestått endast sjuårigav
folkskola. Regeringsrätten: utbildningDen erhållit under ifrågava-Jsom
rande tid måste i huvudsak bedömas allmän komplettering denvara en av -
med dagens bristfälligaögon skolutbildning han erhöllsett som som ung.-
Det förhållandet J sina förtroendeuppdrag haft särskildatt genom en
anknytning till de bidragsgivande organisationerna bör därför inte hindra att
bidragen sådana stipendier avsedda förutgöra är mottagarensanses som
utbildning och enligt 19§ kommunalskattelagen inte räknassom som
skattepliktig inkomst. Inte heller finns det någon grund för attannan
inkomstbeskatta beloppet.
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Grundutbildning

RÅ 1974 A 1755
fickröntgenassistenter.Hontvåårig kurs förideltogEn enperson

kr. Regeringsrätten:med 2 341landstingOrebro länsstipendium från
frånvad hanuppgivit enligtmålettaxeringsintendent har iVederbörande att

kurs förtvååriga rönt-vid deninhärntat elevernalandstingOrebro läns
hafttorde1966 haredan undergenomgick,Hgenassistenter, rensom

detersättning,särskildmotiverade någoninte samt attstuderandestatus, som
tjänstgörings-elleråterbetalnings-utgåttkontantbidragetifrågavarande utan

hävdatsåsom Htydligtbakgrunden häravskyldighet. Det är attmot --
för utfört arbete ärlöneförmånkaraktärenhar utan attbidraget inte anseav

och detkommunalskattelagentalas i 19 §stipendium attsådantett varomsom
skattepliktig inkomst.inte skall räknasföljaktligen som

RÅ 1:221981
ln-arbetsgivare.utgått frånstudiestipendiumSkatteplikt för som

sjuksköterskaLänsskatterätten: anställdkomsttaxering 1977. H somvar
förutsättning förockså varithadelandsting och dettaVärmlands läns enav

utbildaför10 000 krbidrag påifrågavarandeerhållaskulle kunna atthonatt
arbetsgivarenantagandeföranlederomständigheterNämndasig till läkare. att

förhållandeVid sådantutbildningen.hon gårframtidapåräknat attnytta aven
för utbildnings-Avdragför H.intäkt tjänstskattepliktigersättningenutgör av

förnödvändigvaritutbildningenför det fallendastmedgeskostnader kan att
fullgörandesig tillhänförutbildningenellerbibehållandetjänstens avatt

fall. Hförevarandeemellertid inte iföreliggeromständigheterSådanatjänst.
samband medhaft ihonför de kostnadertill avdragberättigaddärför inteär

besvär.taxeringsintendentensbifallerLänsskatterättenutbildningen.
gjordeRegeringsrättenöverklagade beslutet.detändrade inteKammarrätten

dom.ändring i kammarrättens

Konstnärer

RÅ 6261988 not
FussmalendenundMundVereinigung derfrånhadeEEn konstnär

år.utgå underskullestipendiumfåttWeltin aller treKunstler ett som
sambandiföreningenträffade medöverenskommelse EEnligt somen

alstersända sinastipendietidenunderhanskullestipendiebeslutetmed
utveckling.konstnärligahansbedömningenförtill föreningen av

ochavbildatid reproducera,vissunderföreningenfickVidare rätt att
händehärför. Detersättningsärskildalstemdistribuera utan att utge

stipendiatersällanföreningenuppgift från attdock enligt ytterst
Regeringsrätten:kommersiellt.exploateragickåstadkom verk attsom

enligt 19 §skattefrittskallstipendiumförförutsättningarnaEn att ett ansesav
intesåledeskaraktär ochbenefikstipendiet ärkommunalskattelagen är att av

någotuppställtshar inteförevarande fallarbete. Iersättning förutgör t.ex.
kanVidareräkning.föreningensförarbeteutföra någotskallkrav på Eatt

betydelsevärdeekonomisktnågottillförtshaföreningen inte genomavantas
helleröverenskommelsen. Intefick enligtföreningentill alstemden rätt som
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i övrigt har framkommit någon omständighet stipendiet skallgör att tassom
till beskattning den grunden det ersättning för arbete.utgör Nästaatt -fråga blir då stipendiet- med hänsyn till sin varaktighet fårom som anses

periodiskt skattepliktigär intäkt. Periodiska intäkter i regelärsom -
skattepliktiga i den mån givaren berättigad till förär avdrag utgivet belopp.
I sistnämnda hänseende gäller enligt punkt 5 anvisningarna till 46§av
kommunalskattelagen bl.a. avdrag inte medges för utbetalningen tillatt

utbildning inte avslutad. E harär enligt vadmottagaren har upplystsvars som
i målet år 1978 avslutat konstnärlig grundutbildning beståendeen av
konstfacksskola och undervisning konstfacksakademi. Hans utbildning får
på grund härav avslutad iden mening i förevarande lagrum.anses som avses
Inte heller föreligger någon omständighet enligt lagrummet skulle utgörasom
hinder avdrag för periodiskt understöd från föreningen till därestEmot
föreningen i Sverige. anfördaDet leder således fram till det undertaxerats att
året utbetalda stipendiebeloppet skattepliktiär periodiskt understöd ellersom
därmed jämförlig intäkt. På grund härav och då E inte heller i övrigt visat
fog för nedsättning taxeringama bifaller Regeringsrätten inte besvären.av
beskattning stipendiet.av

Skådespelare och Musiker

RÅ 1968 Fi 979
En skådespelare hade fått stipendium betecknat bidragett som om
2 000 kr från Sveriges Radio. Det hade utgått enligt mellanett
Sveriges Radio och Svenska Teaterförbundet slutet avtal, vari
reglerades ekonomiska förhållanden mellan företaget och skådespelare
för deras medverkan i TV-program. Beloppet betraktades som av-
löningsfönnån och blev följaktligen beskattat.

RÅ 1968 ref. 1
Av Musikaliska Akademien under flera år till tonsättaresamme
utbetalat stipendium har skattepliktig intäkt. hadeutgöra Aansetts
sedan år 1957 varje år tilldelats stipendium från Musikaliska Akade-
mien. Beloppet utdelades årligen och med varierande belopp. Rege-
ringsrätten: harA under flera år uppburit stipendium ifrågavarande slag.av
Aven stipendiema beslutats för år i sänder och med olika belopp, fårettom
de med hänsyn till stipendiegivningens varaktighet periodiskutgöraanses
intäkt skattepliktig natur.av

RÅ 1974 A 529
En hadeW under årentonsättare 1966 och 1967 fått det större
arbetsstipendiet 12 000 kr vartdera året från Musikaliska Akade-om
mien. Under år 1968 fick han inget stipendium från akademien medan
han år 1969 tilldelades det mindre arbetsstipendiet 8 000 kr.om
Kammarrätten: l målet är W uppburit det arbetstipendietstörreutrett att
under endast två år, 1966 och 1967. Vid sådant förhållande kan stipendiet icke

för W periodisk intäktutgöra för vilken han skattskyldig. Detäranses
förhållandet W 1969 erhållit det mindre stipendiet å 8 000 kr vilketatt -
enligt handlingarna i målet utvisar ettårigt ickeär böra föranleda tillsynes-
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målet aktuellaej beskattning det iPå grund häravbedömning. etc avannan
ändring.Regeringsrätten:stipendiet för år 1966.

RÅ 1541977 Aa
förening ifrånfått 000 kr i stipendiumhade 3skådespelareEn en

för årets bästareklamfilmerbedömning svenskamed årligsamband av
ansågs inteBeloppetsvensk reklamfilm. utgöraskådespelarprestation i

skatteplik-grundoch ansågs inte hellerför arbeteersättning annan
förhandsbesked.tigt

Författare

ref. 14351912
ellerinkomstbeskattasLagerlöfs Nobelpris skulleFråga Selmaom

pris såRegeringsrätten: täflan utdeladeinte. ifrågavarandeSom utan
Nobelstiftelseninkomst,beskattningsbarmåmycket mindre utgöra somanses

mellan pristagaretill fördelningför hela den upplupnaskattskyldigförklarats
beskattning.finner... ejaf stiftelsens medel,afkastningenavsedda

frånbeskattad förinteförfattare blevFi 1134. EnJämför 1956 ett
kr.litteraturpris 2 000erhålletDagbladetSvenskatidningen om

RÅ ref. 551936
från Albertunderstöd000 kr ihade fått 2svensk författare LEn

gälldefondenförfattare. Förstipendiefond för svenskaBonniers att
dettillförsta hand hänsynstipendier ägde iutdelandetden vid taattav

också skulleproduktionförfattareskonstnärliga värdet menav en
Albert Bonniersfrånhade fått honorarunderstöd. Lbeakta behovet av

erhållitsstipendietframhöll800 kr. Lsammanlagt 4förlag med att
Medsärskilt arbete.någotutförandeochansökan utanutan av -
frånunderstödvilka nämndaomständigheter underdehänsyn till

beskattad för dettautgått blev han intestipendiefondBonniersAlbert
000 krårsbeloppetför 1beskattades hanunderstöd. ettDäremot av

tillstatsanslagettillfälligt understödföljd beviljatår iför tre av
utmärkt förtjänst.författareinhemska, skönlitteräraunderstöd av

RÅ 1952 ref. 50
kr500fått stipendium 4enstaka århade underförfattare SEn ett om

årligenstipendier anvisadessådanaAnslag förStockholms stad.från
konstnärer,författare,understödlämnandeförstaden avav

kulturellaberikat vårtvilkai Stockholmoch skådespelaretonsättare
själva. S blevför sigtryggad existensliv icke lyckats skapa enmen

vidomständigheterna intestipendiet eftersombeskattad förinte gav
förhållandenunder sådanahonombeloppet tilldelatshanden attatt

inkomst.skattepliktigför honomdetsamma utgjort
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Jämför 1953 Fi 1047. författareEn blev inte beskattad för ett
stipendium 2 500 kr hon under år fått statsanslaget tillettom som av
understöd inhemska, skönlitterära författare utmärkt förtjänst.av
1955 Fi 1346. En författare blev inte beskattad för från Boklotte-ett
riet belopp 000 kr.1mottaget om

1961 Fi 1284-1288
En författare F beskattades för de belopp han under fem påsom
varandra följande beskattningsår uppburit från Statskontoret av
statsanslaget till understöd inhemska, skönlitterära författare av
utmärkt förtjänst.

RÅ 1962 ref. 24
förlag s.k.Av utbetalt arbetsstipendium skönlitterär författare har

skattepliktig intäkt. Regeringsrätten:utgöra Enligt de för Albertansetts
Bonniers förlags stipendier för författareoch gällande be-yngre nyare
stämmelserna åsyftar sådant arbetsstipendium, G erhållit, möjliggöraattsom
för fullborda påbörjat skönlitterärtplanerat eller arbete.mottagaren att ett -
Stipendiema i fråga få åtminstone i huvudsak avsedda föranses vara
författare vilkas verk utkomma Bonniers förlag,Albert och till dessa
författare hör G. Om sådant för utbildning stipendium,mottagarens avsett-

i 19 § icke i fråga. Med tillKL hänsyn det sagda och tillsägs ärsom -
eljest vad i målet förekommit bör stipendiet uppfattas såsom till Gen -

vanliga honorar utgående föresättning honom författadeutöver av-
arbeten, vilka utgivas förlaget.

Rå 1972 Fi 905
författareEn hade under år 1964 fått konstnärsstipendium frånett

Statskontoret med 12 000 kr. Regeringsrätten: S tilldelades ifrågavarande
stipendium 1964. Enligt Kungl. Majzt meddelade bestämmelser ägerav
innehavare stipendiet företräde till vid nästföljandedetsamma års utdelningav

må stipendiet följd.uppbära högst år i Med hänsyn till dentremen
varaktighet varmed stipendiet således kan beräknas utgå bör det detoavsett att
varje år hänföras till periodisk intäkt skattepliktigsökes nytt natur,av,såvida inte särskilda förhållanden föranleder till bedömning. Sådanaannan
förhållanden framkommithar inte i målet.

Vetenskap och forskning m.m.

RA 1961 1002Fi
hade från Vetenskapsakademien erhållit stipendiumH 5 000 kr,ett om

enligt uppgift för utförtbelöning redan arbete. Kammarrät-egen som
fann beloppet inte utgjorde skattepliktig intäkt. Regeringsrätten:ten att

förekommit ifrågavarande beloppEnär vad i målet giver vid handen, att
000 kr utgått till från vissa angivna, Vetenskapsakademien förvaltade5 H av

främjastiftelser till fullfölj ande dessa huvudsakliga ändamål vetenskap-attav
lig forskning, omständighet medföraicke förebragts kan attsamt som
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Regeringsrätteninkomst för Hskattepliktiglikväl skulle prövarbeloppet vara
kommit i målet.det slut, vartill kammarrättenfastställalagligt

RÅ 5521969 Fi
matematiskförsäkringsrnatematik ochidocentEn varperson som

frånerhållit000 kr hanför belopp 12beskattadesstatistik, ett somom
forskningsarbete.vetenskapligtbidrag tillThulebolagen som

RÅ 1978 Aa 71
kr från50 000arbetsstipendiumfått bl.a.uppfinnare hadeEn ett om

ansågs inteutveckling. Stipendiet ersätt-teknisk utgöraförStyrelsen
förhands-skattepliktigtgrundeller påför arbetening varaannan

000styrelse fått 34samtidigt frånhadeUppfinnarenbesked. samma
hadesedermerauppfinning,utvecklingförkr i anslag somenav

kommersiellt, vilketkommit utnyttjashadePatentet attpatenterats.
beloppet. Beloppetfå betala tillbakaskulleuppfinnarenmedförde att
för näringsbidrag.gällerutsträckningskattepliktigt i denansågs som

RÅ 1:391980
arbetsstipendiumutbetalt s.k.utvecklingför tekniskStyrelsenAv

Inkomsttaxeringskattepliktig intäkt.uppfinnare har utgöraansetts
arbets-detRegeringsrätten: finnerår 1976. Regeringsrätten att som

stipendierDåersättning för arbete.intebeloppetstipendium betecknade utgör
kan detpersonligen,tilldelats Ahandlingarframgårenligt vad avsom

iintäkt i Abetraktasgällandegjortsåsom kommunenheller avsom-- beskattning beloppetförgrundbedriven rörelse. Annanaktiebolagsform av
föreligger inte.

RÅ ref. 1701986
sedanprojektanslag harutbetaltutvecklingför tekniskStyrelsenAv -

den del anslageteftergivits iåterbetalningsskyldigheten avsett-
skattepliktiglevnadskostnader inte utgörauppfinnares privata ansetts

inkomstskatt.angåendeFörhandsbeskedintäkt.

Resestipendier

RÅ 1953 ref. 26
vidtilldelats kuratorStockholmstadskollegiet iResebidrag, som av
harEngland,socialvården iför studiercentraldispensärstadens av

Regeringsrätten:inkomst.skattepliktig Enäricke utgöraansetts
ochutbildning,förstipendium Hzsresebidrag fårifrågavarande utgöraanses

inkomstskattepliktighennesåsom förförty icke skolatdetsamma upptagas
utslag,ändring kammarrättensmedskäligtRegeringsrättenfinner att, av

taxeringama.åsattaprövningsnämndendefastställa av
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RÅ 1955 Fi 1285
En hade fått och studiestipendium från marinför-ettperson rese-
valtningen med 2 184 kr. Han blev inte beskattad för beloppet enär
det måste ha utgjort stipendium för klagandens utbildning.ettanses

RÅ 1961 ref. 19
Resebidrag, i enskild tjänst anställd erhållit sinsom en person av
arbetsgivare för tryckeritekniska studier i USA arbetsgivarensom av
betecknats såsom stipendium har skattepliktig inkomst.utgöraansetts
Regeringsrätten: fårVäl handlingarna i målet framgå ifrågava-attav anses
rande resebidrag utgått för Dzs utbildning, omständigheterna i måletenärmen
tillika grunda antagande, D erhållit resebidraget såsom förmån i tjänsten,att

bidraget förty icke kan såsom sådant stipendium i 19 §samt anses som avses
kommunalskattelagen, Regeringsrätten lagligtprövar med ändringatt av
kammarrättens utslag, fastställa prövningsnämndens beskattningsåtgärder
beskattning bidraget.av

RÅ serie 1 1962 6:11
En anställd vid pappersbruksaktiebolag. frånHan hadeettperson var
bolagets sociala fond fått semesterstipendium i formett av en
anvisning på 450 kr hos Reso resebyrå. Stipendiet ansågs ha utgått
grund vederbörandes anställning och ligga inom för vad hanav ramen
kunde beredd eller gång semesterkostnad.att utgevara en annan som
Stipendiet ansågs därför skattepliktig intäkt tjänst.utgöra av

RÅ 1972 Fi 906
En anställd vid Stockholms Enskilda Bank hade frånperson som var
bankens personalstiftelse fått resestipendium 4 000 kr,ett avsettom
för till Frankrike för vidareutbildning i franska språket. Hanresa
beskattades för beloppet, eftersom det ansågs förmån isom en
tjänsten. Avdrag för kostnader för vägrades helt.resan

1977 Aa 189
En hade fått stipendium från arbetarskyddsfonden. Stipendi-ettperson

avsåg täcka kostnader i samband med studier i bl.a.USAet att rese-
och hyreskostnader, studieavgifter och traktarnentsersättning. Beloppet
ansågs inte ersättning för arbete ellerutgöra grundannan vara
skattepliktigt för förhandsbesked.mottagaren

RÅ 1978 Aa 26
hade frånB Västerbottens läns landsting uppburit 3 000 kr isom

kontrolluppgift rubricerats utbildningsbidrag. Regeringsrätten: Bsom
genomgick under åren 1969-1971 treårig utbildning till arbetsterapeut viden

Örebro.Alnängsskolan i Efter avslutad utbildning erhöll hon den februari28
1972 anställning vid Umeå lasarett inom Västerbottens läns landstingsområde.
Den 13 1972 beviljades detB i målet aktuella såsom stipendiummars
betecknade beloppet kr.3 000 Det redovisade vid handen Battnu ger
beviljats ifrågavarande förmån först efter avslutad utbildning och sedan hon
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denförmånen betecknatshur ärlandstinget. Oavsettanställning hoserhållit
hänföra tillfall såledesförevarandeomständigheterna imed hänsyn till att

tjänst.intäkt av

Övrigt

RÅ ref. 781930
inkomst.skattepliktighänföra tillhelhetDocentstipendium i sinär att

universitetUppsaladocentstipendium vidi540 kruppbar 3S som-
utgörandesåsomintäktsin deklarationdärav i000 kr1upptog som
fullgjordaåtnjutandestipendietsförhonomför deersättning av

enlighettaxerade S iTaxeringsnämndenundervisningsskyldigheten.
ifrågavarandeansågPrövningsnärnndendeklarationen.med att

sig tillbesväradebeskattning. Stillhelhet bordei sinstipendium tagas
tillendastDocentstipendiumanförde följande.ochkammarrätten vore

föreskrivnaåtnjutandeför stipendietsför denersättningdelen
betrakta såsomdetövrigtundervisningsskyldigheten. I attvore

studierfortsattamöjlighet tillbereda innehavarenunderstöd, avsett att
beskattning.fritt frånborde härutinnanoch detforskning,eller vara

hemställdekronoombudetordförande ochTaxeringsnämndens om
ändringskälfann inte göraKammarrättenogillande besvären. attav
ändringskälfarmRegeringsrätten görabeslut.prövningsnämndensi

utslag.i kammarrättens
RÅRÅ och II.ref. 23 Ioch 1966Fi 14021957Jämför

RÅ Aa 2391979
har skettutbetalningaruppfylltperiodicitet har närKravet ansetts

helt år.undermånadsvis ett

arbetsgivareänErsättningar utges annanavsom

RÅ ref. 361968
000 krå 2utrustningsbidragerhöllsyfte RarbetsmarknadspolitisktI

frånå 500 krstarthjälplän ochVästerbottenslänsarbetsnämnden ifrån
utrustnings-förbeskattadeslän. RJönköpingslänsarbetsnämnden i

tjänst.inkomststartbidraget underochbidraget av

RÅ ref. 1271988
från TjänstemännensuppburitsstudiebidragochStartbidrag som

Riks-tjänst.intäktskattepliktigTrygghetsfond har ansetts avsom
rättsärenden: bidragför finnernänmd Nämndenskatteverkets att som

bestämmelsedenomfattastill XTrygghetsrådetfrånbetalas omavut
stycketfjärdepunkt 12finns ibidragför vissaskatteplikt an-avsom

följ andehärefterNämndenkommunalskattelagen. görtill 32 §visningarna -
tillanslutetföretag, äranställning hostidigarebedömning. Xzs ett som
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gghetsöverenskommelsen och bidrar till finansieringen Trygghetsrådetstry av
verksamhet, har varit förutsättning för han skall komma i fråga för deatten
i ärendet aktuella och studiebidragen. En ytterligare förutsättning harstart-
varit anställningen upphört grund arbetsbrist. Bidragen utgår tillatt Xav
personligen och avsedda förär användas bestrida kostnaderatt att som
uppkommer innan han påbörjar rörelse. Vid angivna förhållandenegen nu
måste sådant samband föreligga mellan bidragen och den nämndaanses
anställningen bidragen skall betraktas fönnåner utgår grundatt som som

X:s tidigare tjänst. Bidragen därför skattepliktigutgör intäkt tjänst förav av
honom. Regeringsrätten: På de skäl Riksskatteverket anför får sådantett
samband föreligga mellan bidragen och den nämnda anställningenanses att
bidragen skall betraktas förmåner utgår på grund tidigareXzssom som av
tjänst. Den omständigheten bidrag detta slag undantagsvis kan utgå tillatt av

varit anställda i företag inte innefattas berördaipersoner som trygg-som
hetsavtal föranleder inte bedömning. Bidragen därför skattepliktigutgörarman
intäkt tjänst för honom. Regeringsrätten bifaller inte besvären.av

Förhandsbesked Skatterättsnämnden SRN den 6 april 1995av
Fråga beskattning stipendier. Inkomsttaxering 1995-1997om av
Sedan AB iA november 1992 beslutat lägga ned sin fabrik i X-stadatt
bildades Stiftelsen B de fackliga organisationerna före-av som var
trädda vid den nedlagda fabriken. Stiftelsens ändamål underlättaattvar
för den personal, anställd fabrikenvid den 4 november 1992,som var

Ändamåletförbättra sina möjligheter arbetsmarknaden. skulleatt
uppfyllas stiftelsen länmade stöd i olika former, såsomatt t.ex.genom
bidrag till utbildning och kurser. För finansiera stiftelsensatt
verksamhet hade AB A tillskjutit belopp 00014 000 kr. Kett av som
tidigare varit anställd i den nedlagda fabriken, avsåg hos Stiftelsenatt
B ansöka utbildningsstipendier, litteraturbidrag och reseersättningom
för genomgående ekonomisk utbildning komvux. Hon önskadeav

besked de berörda bidragen skattepliktig eller ickeom var av
skattepliktig Bidragen utbetalades i nomialfallen gång inatur. en
månaden. frågadeK också det skulle någon skillnadgöraom om
utbetalningsrutinerna ändrades på så utbetalning skedde påsätt att en
gång för hela studietiden eller två gånger tennin. Skatterättsnärnn-per
den fann ifrågavarande bidrag utgjorde intäkt tjänst vilkaatt oavsettav
utbetalningsrutiner användes anförde.och De bidrag K får frånsom
stiftelsen utgår grund hennes tidigare anställning i bolaget.av
Bidragen därför deär inte betalas bolagettrots att utanav av-
stiftelsen och de inte påverkat tidigare lönebetalningartrots att -
skattepliktiga för K.

2.4.3 Avdragsrätt utbildningskostnaderför

Av klar praxis framgår avdragsrätt föreligger för utbildningskost-att
nader utbildning syftar till den enskilde skall hållaattsom avser som
sig uppdaterad med utvecklingen inom den tjänst han honeller
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emellertid i bedömningenliggeravseendeSvårigheten i dettainnehar.
utbildningdvs. detfrågautbildning det ärvilken ärtyp om, omavav

ägnadutbildningfrågaeller det ärnämnda slag är somomomnyssav
avdragdet gällerenskilde. Närför denkompetensmedföra högreatt

medför högreavseende utbildningutbildningskostnaderför som
avgörandeklar.rättspraxis inte Avenskildeför denkompetens är

utbild-sistnämndaföreligga förskallavdragsrättbetydelse för om
oavkortad lönutgåttutbildningstidenunderdetningskostnader är om

ersättningsådanförutsättningUnderersättning.motsvarandeeller att
förmedgesdär avdragnedanfall i praxis sedet flerautgår finns

medföra högreägnadutbildningförutbildningskostnader är attsom
kompetens.

utbildningskostnaderförmedgesAvdrag

RÅ ref. 361972
förhaft sitt arbetevilkenforskarråd,statligtvidBefattningshavare

levnadskost-för ökadetillerkänts avdragutomlands harrådet förlagt
under tidenhar GRegeringsrätten: utredningennader. framgårSåvitt av

varvid detforskarassistentbefattning,uppehållit svensk12.681.7.68-31 en. förInternationella byrånutföras vidskulleförenade arbetetföreningenmed
lön meduppburithar hanarbetetFrankrike. Förvikt i Sêvres,mått och

itjänstenfullgörandeförförmått styrka haninteG har17 829 kr. att av
ihelleroch då Ggrund häravkostnader. PåavdragsgillaFrankrike haft

besvärenRegeringsrättenlämnarbesvärstalan,fog för sin utanövrigt visat
bifall.

RÅ Fi 8991973
självdeklara-sininkomsttaxering 1967. Iangående hansJBesvär av

Sydvästratjänst hosinkomstberäkningvidyrkade Jtion avav
kursförkostnadernaförvirkesmätningsförening avdragSveriges en

Prövningsnämnden: från200 kr. intygmed 2 Detföretagsekonomii
arbetsgivarenvisaprövningsnämndenfinnerarbetsgivaren företett,J att

dåhärtill ochMed hänsynifrågavarande kurs.påfordrat genomgång av
förnödvändigvarithanden, kursenvidövrigt förekommitheller vad i attger

avdragprövningsnämndenbibehållande, timerförvärvande ochintäkternas
Regeringsrätten:ochkunna medges. Kammarrättenkurskostnademaför

ändring.

RÅ Fi 9361973
markstationeradAktiebolagAeroanställd hos OstermansL somvar

medavdraghan1968 yrkadesjälvdeklarationmekaniker. sinI
ochflygutbildningförkostnaderlitteratur,för tekniskkostnader

Taxeringsnämndenutbildningen.medsambandför ikostnader resor
vilka LPrövningsnämnden: förkostnader,avdragen. devägrade L Enär

fullgörandeför tjänstenshänförliga tillicke kanavdrag,yrkar anses
bifall.besvärenprövningsnämndenutgifter, lämnar utannödvändiga



48 Gällande rätt SOU 1995:94

Kammarrätten medgav avdrag för kostnader för teknisk litteratur men
vägrade iavdrag övrigt. Regeringsrätten: ändring.

RÅ 1973 Fi 1038
Besvär S angående hans inkomsttaxering 1968, varvid Sav som
genomgått yrkespedagogisk kurs med tjänstledighet med B-avdrag,

avdrag för kostnader, föranleddavägrats deltagandet i kursen.av
Regeringsrätten: ändring.

RÅ 1974 A 144
Besvär N angående hans inkornsttaxering 1967. N deltog iav en
utbildningslcurs för lärare i metallslöjd. I sin deklaration yrkade han
avdrag för kostnader föranletts kursen. Taxeringsnänmdensom av
vägrade avdragen. Kammarrätten: har inteN åtnjutit tjänstledighet för
genomgång ifrågavarande kurs. Såvitt framgår har det inte varit nöd-av
vändigt för deltaga förN i kursen kunna bibehålla innehavd tjänst. Vidatt att
angivna förhållanden får ifrågavarande kostnader hänförliga till vidanses
taxering icke avdragsgilla utbildningskostnader. Kammarrätten lämnar
besvären bifall. Regeringsrätten: ändring.utan

RÅ 1974 A 177
L anställd vid trafikskola i Olofström och genomgick kursvar en en
i Stockholm för erhålla kompetensbevis bilskollärare. I sinatt som
självdeklaration yrkade han avdrag för fördyrade levnadskostnader
under vistelsen i Stockholm. Kammarrätten: lönEnär eller särskild
ersättning icke utgått for genomgång ifrågavarande kurs och deltagande iav
kursen därför icke jämställa med fullgörande tjänst,är L inteäratt av
berättigad till ifrågavarandeavdrag för kostnader. Regeringsrätten:
ändring.

RÅ 1974 A 1673
J tjänstledig med B-avdrag från tjänst lärare i Enköping förvar som
bedrivande studier vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Iav
sin självdeklaration yrkade han avdrag för ökade levnadskostnader och
för resekostnader, avseende mellan Uppsala och Göteborg.resor
Kammarrätten: Ifrågavarande avdrag utgifter icke kanavser som anses
hänförliga till omkostnader för fullgörande den tjänst, i vilken åtnjutitJav
lön med B-avdrag. Utgiftema därför icke avdragsgilla. Regeringsrätten:är

ändring.

RÅ 1974 A 1674
K hade genomgått social-kameral kurs utanför hemorten. hadeHanen
under tiden åtnjutit tjänstledighet lön från sin tjänst kommu-utan som
nalassistent hos Mariannelund köping. Prövningsnänmden: K har under
tiden han bevistat ifrågavarande kurs åtnjutit tjänstledighet lön. Vidutan
sådant förhållande kan kostnaderna för kursen hänförliga tillanses
intäkternas förvärvande. Kammarrätten och Regeringsrätten: ändring.
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RÅ 1974 A 1677
Örnsköldsvik.Makarna N bosatta i Mannen bedrev sedan höstenvar

1966 studier vid teknisk fackskola. yrkade i sin deklarationHanen
1969 från intäkter tjänst 072 kr avdrag för ökade levnadskost-1av om

fackskola.nader grund studier vid teknisk Regeringsrätten:av en
utbildning föranledda vilketErsättning för merkostnader under det sättav

utbildning offentlig myndighet kan icke erhållas avdraganordnats av genom
i förvärvskällan tjänst.

RÅ 1975 Aa 16
förangående inkomsttaxering 1968. S yrkade avdragBesvär Sav

utbildning i automatisk databehandling.omkostnader i samband med
Prövningsnärrmden: handlingarna framgår för genomgångAv Satt av

åtnjutit tjänstledighet från sin redaktörstjänst lönifrågavarande datakurs utan
intresse till förhan det varit visst ochävensamt att av gagnom-

utbildningen. Prövningsnärrmdenarbetsgivaren frivilligt underkastat sig--
fall fråga sådana utbildningskostnader,finner det i förevarande äratt somom

icke avdragsgilla vid taxeringen. och Regeringsrätten:Kammarrättenär
ändring.

RÅ Aa 171975
anställningi Kristinehamn, där han hadeW gift och bosatt somvar

revisionsfirma. Hanlärare. Vid sidan lärartjänsten drev han enav
tjänstledig från lärartjänstenkurs i Linköping och dådeltog i en var

försin självdeklaration yrkade han avdragmed B-avdrag på lönen. I
levnadskostnader under kurstiden. Kammarrätten:ökade Kostnaderna

B-avdrag.hänförliga till den tjänst, i vilken W åtnjutit lön medkan inte anses
harberäkning inkomst tjänst. Wdärför icke avdragsgilla vid WzsDe är av av

föranletts hans revisions-inte gjort sannolikt någonheller att avav resorna
vidberättigad till avdrag för resekostnaderuppdrag. därför inte hellerHan är

ändring.beräkning inkomst rörelse. Regeringsrätten:av av

RÅ 1975 Aa 223
bosatt i Svegangående inkomsttaxering 1970. JBesvär J som varav

vidför deltaga i kursmed lön med B-avdragtjänstledig attvar
för kostnaderi Solna. yrkade avdragyrkespedagogiska institutet Han
yrkandetPrövningsnänmden avslogförenade med kursdeltagandet. om

ifrågava-åtnjutit lön med B-avdrag ochunder kurstidenavdrag Jenär
tillhänförligarådande praxis icke kunderande kostnader enligt anses

ochfullgörande tjänsten. Rege-omkostnader för Kammarrättenav
ändring.ringsrätten:

RÅ 226, 819.Jfr 1975 Aa 224,

RÅ 1975 Aa 73
självdeklarationinkomsttaxering sinangående 1967. IBesvär Tav

omskolningskurs.för kostnader för Kammarrät-yrkade avdrag bl.a.T
deinte till antagandei målet föranleder änHandlingarnaten: attannat
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utgifter haft förT omskolningskurs sådana kostnader för utbildningutgör
,vilka inte avdragsgilla vid taxeringen. Regeringsrätten: ändring.är

RÅ 1975 Aa 853
angåendeBesvär L inkomsttaxering 1970. L tidigareav som var

anställd handelsresande, genomgick TBV anordnadsom en genom
kurs i högre företagsekonomi. I sin självdeklaration yrkade han avdrag
för kostnader i samband med genomgång ovannämnda kurs.av
Taxeringsnämnden vägrade avdraget. L vidhöll i besvär avdragsyr-
kandet. Fråga inte utbildning i och för anställning utanvar om ny en
påtvingad ornskolning äldre arbetskraft i nödsituation. Pröv-av en
ningsnämnden: kostnader i samband med kursen i företagsekonomi kanLzs
icke kostnader för fullgörande hans tjänst. ochKammarrättenanses vara av
Regeringsrätten: ändring.

RÅ ref.1975 28
sin arbetsgivare erhållit lån för bestrida kost-Anställd har attav

för kvällskurs. Regeringsrätten:naderna har arbetsgivareL sinen av
erhållit terrninsavgifter förstudielån å 2 500 kr för och kostnaderavsett
läroböcker i samband personaladministrativ kurs.med deltagande i högreen

lånet avskrivas med årFör har gällt detsamma skulle 1 000 kr medatt per
början året efter det studierna fullföljts tills lånet fullt avskrivet samt attvar
lånet omedelbart skulle förfalla till betalning låntagaren överskredom

förnorrnalstudietid, avbröt studierna eller slutade sin anställning. Kostnader
för för denstudier i målet förevarande i och sig avdragsgillaärartav

studerande. får dock sådan karaktär arbetsgivarenDe attanses vara av om
ersättning skattepliktigden anställde kostnaderna vilken utgörersätter -

kostnaderna i den mån de täcksintäkt tjänst avdrag bör medges för avav -
fallersättningen. Avdrag skall då enligt den princip gäller för liknandesom

det be-se 1959 ref. 23 ske avdragsrätten uppkommer, dvs.RA när
skattningsår då ersättningen kostnaden bestritts tidigare år.ävenutges, om

arbetsgivare kan icke ha förevarande studiekostnaderLzs L.ersattanses
redan lämna studielånet först allteftersom lånebestämmelsemaatt utangenom

lånet inte år 1970.avskrivning tillämpas. Sådan avskrivning har skettom av
förL därför inte berättigad vid 1971 års taxering åtnjuta avdrag någonär att

studiekostnadema.del av

RÅ 1977 ref. 78
Södermanlands läns landsting vidSjuksköterska anställd hossom var

genomgick inomKullbergska sjukhuset i Katrineholm utbildning
medicinsk och kirurgisk sjukvård vid centrallasarettet i Eskilstuna.

därvid tjänstledig från anställning i Katrineholm. IHon sinvar
enlighet med fastställda förlandstingets personalnärnndav normer
tjänstledighet och förmåner under vårdyrkesutbildning åtnjöt hon
under tjänstledigheten endast förmån motsvarande belopp 40ett om

gällande enligt Regeringsrätten:basbelopp l kap 6 §AFL.procent av
åtnjutit förmånMed hänsyn till B-S. under utbildningstidenatt annan av

sin nämnda ersättningen, utgörande endast mindreanställning denän ovan en
löneförmåner tjänstgöring, kan genomgåendetdel hennes under vanlig avav
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jämförbart fullgörande tjänst. Avdrag kanutbildningen inte med avanses
anledning utbildningen.därför inte medges för hennes kostnader i av

RÅ 1977 Aa 71
Ekshärad. Under år genomgick hanyrkesskollärare i 1972D envar

självdeklarationvid lärarhögskolan i Göteborg. I sinomskolningskurs
för kostnader i samband med kursen.1973 yrkade han avdrag

Länsskatterätten: hänförliga till denDå ifrågavarande avdrag inte kan anses
B-avdrag, lämnar länsskatterätten besvärentjänst i vilken D åtnjutit lön med

ändring.bifall. och Regeringsrätten:Kammarrättenutan
Jfr Rå 1977 Aa 72.

RÅ 1521977 Aa
1973 till statlig och kommunal in-Taxeringsnänmden taxerade W

för i samband medvägrade avdrag kostnaderkomstskatt och W ett
yrkade i andra handavdragsyrkandet. Hankurs. W vidhöll i besvär

för studiebidrag. Regeringsrätten:bli beskattad uppburet Denatt
under utbildningstiden, hararbetsgivaren har till Wersättning utgettsom

därföranställning ochutgått i anledning hansuppenbarligen utgörav
åtnjutittill under utbildningstidenskattepliktig inkomst. Med hänsyn Watt

utgörandeanställning den nämnda ersättningen,förmån sin än ovanannan av
tjänstgöring, kanlöneformåner under vanligmindre del hansendast en av

jämförbar med fullgörande tjänst.utbildningengenomgåendet avansesav
i anledning utbildningen.därför medges för kostnaderAvdrag kan av

RÅ 1511977 Aa
underundergicksjuksköterska och bosatt i Norrköping. HonW var

för bl.a.Linköping. yrkade avdragvidareutbildning i Honår 1972
resekostnader. Kammarrätten: utbildningstidenunderl målet upplystär att

studiebidrag med 460 krtjänstledighetsförmåner i formutgåtttill W perav
ideltagandesådan storleksordning Wzsförmånermånad. Dessa är attav

kostnaderför ifrågavarandemed tjänst. Avdragutbildningen jämställaär att
ändring.medges. Regeringsrätten:kan därför

för utbildningskostnadermedgesAvdrag

RÅ ref. 52 11967
Överstyrelsen föranordnadhade genomgått kursyrkeslärareEn aven

underfrån Överstyrelsenerhållit ersättningyrkesutbildning och
Regeringsrätten: utgått förutbildningen. särskild ersättningEnär

tillmed hänsyndeltagandet i kursen,ifrågavarande kurs ochgenomgång av
görandemed fulljämställaomständigheter,och i övrigt upplysta ärsålunda att

och avdragintäkt tjänstbeskattas såsomskall ersättningentjänst, avav
kursenändå genomgångenförenade merkostnadermedgivas för därmed att av

medföra högre kompetens.ägnadär att
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RÅ ref.1967 52 111
löneförmânersjuksköterska tjänstledig med bibehâllna underEn var

genomgick lärarlinjen vid institut för högretiden hon Statens
Regeringsrättenutbildning sjuksköterskor i Göteborg. medgavav

ändå genomgången kursen ägnadavdrag för kursen är attatt av
medföra kompetens.högre

RÅ 1971:49 1
tvåårig administrativ utbildning anordnadkvinna genomgickEn av

års tid placerad i Teleskolan i Stock-Televerket. underHon ettvar
olika utanför hem-holm och fullgjorde praktiktjänstgöring i städer

arvode under utbildningstiden erhöll inteHon uppbarorten. men
traktamentsersättning. Prövningsnänmden:någon Med hänsyn till det

förhållandet utbildningen ingår led i tjänsten får E berättigadatt ettsom anses
föranledda merkostnader för kost och logi. medgavstill avdrag för därav Hon

skäligtfördyrade levnadskostnader och resekostnader medavdrag för ett
ändringbelopp. och Regeringsrätten gjorde ingenKammarrätten än attarman

de beloppet avdrag skulle medges med.höjde som
RÅRÅ Râ Fi 1926.Jfr ref. 41 1971 Fi 1918, 19711971 11,

RÅ 1973 A3
fått för deltagande i internationellaBiträdande överläkare har avdrag

radiologkongressen i Tokyo.
RÅJfr Fi 4.1973

RÅ 1973 Fi 3
studieresa och deltagandefått avdrag för kostnader förOverläkare har

utomlands.i läkarkurs

RÅ 8231973 Fi
anställdgift hade familjebostad i KarlstadM och samt avvarvar

för utbildning tillläns landsting. Hon deltog i kursVärmlands en
kurstiden uppbar honKristinehanm. Undersjukvårdsbiträde i

yrkade hon avdraglönefömuåner. sin självdeklarationoförändrade I
med deltagande i kursen.för fördyrade levnadskostnader i samband

Kammarrätten: avlöningsförmäner ochkurstiden behållit sinaEnär M under
föreliggandei övrigti med hänsyn till sålunda ochdeltagande kursen

avlöningsför-fullgörande tjänst, skallförhållanden jämställa medär att av
för därmedoch avdrag medgivasmåner beskattas intäkt tjänstsom av

medföra högreändå kursen ägnadförenade merkostnader, äratt att
ökade levnadskostna-medger skäligt avdrag förkompetens. Kammarrätten ett

ändring.der. Regeringsrätten:

RÅ 1975 Aa 222
vid Skaraanställd yrkeslärareInkornsttaxering 1969. B somsom var

utbildningskurs förår i pedagogiskyrkesskola deltog under 1968
,

yrkadeåtnjöt därvid lön med B-avdrag. Hanlärare i Norrköping. Han
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genomgångmedsambandlevnadskostnader iökadeföravdrag av
framgår BRegeringsrätten: handlingarnaNorrköping. Avi attkursen
tjänstledighetvidför lärareutbildningskurs ägtifrågavarande attunder --
motsvarandeersättningsärskilduppbäralöntjänstfrån utanegen - tjänstgöringfullmedläraranställninginnehafthanavlöningsförmåner som om

åtnjutiti ställetoch oaktat BhärtillMed hänsynlönegrad.viss angiveni
genomgångenfårå lönenB-avdragtjänst medfråntjänstledighet avegen

därmedochtjänst Bfullgörandejärnställa medkursen att avanses vara
merkostnadema.förenademed kursenför detill avdragberättigad

RÅ 2201975 Aa
förbl.a.taxerade JTaxeringsnänmden ett1967.Inkomsttaxering
förarbetsgivaresinuppburit frånhan attkr2 627belopp somav

Regeringsrätten: ersättningutbildningskostnader. Denvissatäcka som
påhaft hanhankostnader närarbetsgivarefrån sinuppburit egenJ somavser

ochlaboratorie-genomgickanställningenförunder tidenbekostnad men
skatteplik-för JErsättningenkorrespondensinstitut. utgörvidpreparandkurser

förevarandeför studierkostnaderföravdragtilltjänst. Rättintäkttig avav
arbetsgivaren,mån deoch i den ersättsföreliggafår menavart omanses

erhålles. Jersättningen ärmedsambandiförstuppkommer attavdragsrätten
deavdrag förtillberättigadtaxering ersattaförevarandeviddärför nu

beskattningsåretsförebestrittsde harutbildningskostnaderna, oavsett att
ingång.

RÅ 6181975 Aa
föravdragyrkade AsjälvdeklarationI sinInkomsttaxering 1968.

bostadsorten.utanförkursdeltagande imedsambandkostnader i en
vid Lant-assistentföljande. A ärframgår bl.a.handlingarnaAv

ifrågavarande kurs,ideltagandetUmeå. Underibrukshögskolan
licentiatexa-agronomieförutbildningenakademiskaingår i denvilken

sinupprätthållitavlöningsförmånerbibehållnamedhanharmen,
lördagar-måndagar.underutförtshavarvid arbetettjänst, synes

dagarvistatslönbibehållenmedkurstidenRegeringsrätten: under treharA
inarbetakunnatmån harnågonhan iAvenstudieorten.vecka på omper

vid sådantmåstehelgerocharbetsdagaråterståendeunderarbetstidförlorad
förkostnaderavdragsgillautgörastudiekostnadernaförhållande anses

Regerings-nedsätteranfördagrund detPåförvärvande.tjänsteintäktemas av
till...taxeringarnarätten

RÅ 241980 Aa
Regeringsrätten:1976.inkomsttaxeringangåendeNBesvär av

anställd hos1975under årNframgårmåletiutredningenAv att var
22tiden denunderhonframgårVidarelandsting.läns attGävleborgs

förlagdStockholmtillgenomgickårdecember12september ensamma- honuppgiftutbildning. Hennesutländsk attmedsjuksköterskorförkurs
ökningdenobestridd. Förlämnatsfull lön harerhållit avutbildningenunder

Nutbildningen ärmedsambandiuppkommit somlevnadskostnaden som
avdrag.fulltberättigad tillfunnitunderinstansema
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RÅ 1987 ref. 30
Forskarstuderande uppburit skattepliktigt utbildningsbidrag försom
doktorander har medgetts avdrag för ökade levnadskostnader under
vistelse utomlands varit nödvändig för hans forskaruppgift.som

RÅ 1988 ref. 26
Sjukhuspräst har sitti arbete psykoterapeutisk behandling undergett
handledning. Kostnaderna för handledningen har avdrags-ansetts som
gilla såsom utgifter för arbetsbiträde. Avgörande för avdragetatt
skulle medges handledningen betraktades vårdhandledningattvar som
och inte utbildningshandledning.som

RÅJfr 1989 439.not

RÅ 1994 ref. 4
En på grund arbetsskada genomgick rehabilitering ochperson som av
utbildade sig till idrottskonsulent uppbar sjukpenning hade kunnatsom

honomvägrats han inte hade underkastat sig rehabiliteringen.om
Regeringsrätten: Frågan i målet kanK medgesär avdrag för kostnaderom

uppkommit i samband med rehabiliteringen. Härvid beaktaärsom att att
sjukpenningen hade kunnat K enligt bestämmelsernavägras i kap.6 §7 LAF
och 20 kap. 3 § AFL han inte underkastat sig rehabiliteringen. Vid sådantom
förhållande och då sjukpenningen skattepliktig intäktutgör genomgångenär

rehabiliteringen jämställa fullgörandemed tjänst. K därföratt ärav av
berättigad till avdrag för kostnader i samband med rehabiliteringen.

RÅ 1994 55not
En lärare genomgick under tjänstledighet utbildning till talpedagog och
erhöll under utbildningen särskilt utbildningsarvode enligt förord-

UHÄ-FSningen 1979:118 förmåner vid genomgång utbild-om av
ning pä speciallärarlinje. Regeringsrätten: Arvodet skattepliktigutgör
intäkt och genomgången utbildningen i fråga denär ägnadäroavsett attav -medföra högre kompetens jämställa med fullgörandeatt tjänst. Katt ärav-
därför berättigad till avdrag för merkostnader föranledda utbildningen.av

2.4.4 Förmånsbeskattning utbildningskostnaderav

Av avsnitt 2.4.3 har framgått praxis rikhaltig detär gällernäratt
frågan avdrag skall medges för utbildningskostnader. Detom motsatta
förhållandet råder emellertid det gäller huruvidanär arbetsgivarenav
betald utbildningsinsats för den enskilde skall medföra förmånsbe-

RÅskattning. Regeringsrätten har i 1983 1:78 I och nedanse tagit
ställning till delägare i fåmansföretag skall förmånsbeskattas förom

de har deltagit i studieresor. Från karnmarrättspraxisatt refereras
nedan domar från Kammarrätten i Göteborg förmånsbeskattattre som

anställda genomgått arbetsgivaren bekostade kompetens-tre som av
utvecklande studier.
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kostnader förgäller ut-Regeringsrättenrättsfall frånNågot som
harpersonalavvecklingssituationi ut-liknandeellerbildning en

finna.inte kunnatredningen

RÅ 1:7883 r
fåmansföretagidelägarefrågamåletI är, angetts, omovansom

deltagitharhanutlandsresaförmånskattepliktigâtnjutit somgenom
följande.anförde bl.a.Regeringsrättenbekostnad.på företagetsi

idelägareföretagits ettstudieresadeltagandet iFör av ensomatt en
skallbolagetbekostasochföretagsledareochellerfåmansbolag av

defordrasdelägarenlöneförmån för atthelheti sin motsvara enanses
tillkunnathuvudmöjlighet till över tagetstudier varagettresansom
tillanknytninghamåstestudiernaförFöremåletför företaget.nytta

studiernaerfarenheterochkunskaperdeverksamhet ochbolagets som
förbetydelseekonomiskmästedelägarenkunnaberäknas vara avge

studie-månvadbeaktas iskallprövningen ävenVidverksamheten.
verksam-förbolagettillförasyftenandra änfullföljer attävenresan

Överstiger inslagenerfarenheter.ochkunskaperbetydelsefullaheten
kanstudieresavidnormaltvadnöjenochrekreation enansessomav

beslutadebedömningsamladVidundgås.inteförmånsbeskattning en
resekostnaden.halvafördelägarenförmânsbeskattaRegeringsrätten att

RÅ 1:781]831
resekostnadenför helabeskattadesföretagetaktuellai detDelägaren
huvudsakligastudieresansMotiveringenstudieresa. attvid varen

turistiskaochrekreationdeltagarnaberedabedömdesändamål attvara
upplevelser.

1995 vägrajanuari12 attdenRegeringsrättenBeslut av
3408-1995och3407-19943403-1994,målnrprövningstillstånd i

förInstitutetpå IHMgrundutbildninggenomgåttharoch JA, K
marknads-diplomerhållandemarknadsutbildning förhögre somav
terminsav-ochfritidutförtsdeltill vissharStudiernaekonom.

förbeskattade demLänsrättenarbetsgivaren.betalatsgifterna har av
följande. MedMotiveringenterrninsavgiften.förkostnaden var

inteutbildningentimer länsrättenanförthar attm.fl.vad Abeaktande av
tillsyftatbibehållande attför tjänstensnödvändig utanvaritha snararesynes

pâterminsavgiftenförErsättningentjänst.anställning ellertillkvalificera
skallvilkenförmåntillhandahållenarbetsgivarendärförIHM utgör av

ändradeGöteborgiKammarrättentjänst.inkomstunderdeklareras av
beslutnämndavägradeRegeringsrättenochdomar ovanlänsrättens genom

målen.prövningstillstånd i
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Övrigt2.4.5

RÅ 1984 1:13
En anställd revisor revisionsbyrå vägradesperson som var som en
avdrag för kostnad för ansökan hos Kommerskollegiet god-om
kännande revisor detta erhölls förstanär gången. Motiveringensom

H godkännandet revisoratt inom sitt yrke förvärvatvar genom som
formell kompetens denär större hon dessförinnanän ägde.en som

RÅ 1986 ref. 172
En skattskyldig innehade anställning hos bolag i Sverige erhöllsom ett
anställning hos bolag utomlands, tillhördeett koncern.som samma
Ersättning till täckande flyttningskostnad betalats detav utsom av
svenska bolaget ansågs skattepliktig intäkt. För flyttningskost-attvara
nadsersättning arbetsgivaren skallutges skattefri krävssom av vara
således ersättningen den arbetsgivareatt hos vilkenutges denav nya
tjänsten skall tillträdas.

RA 1992 ref. 7
Skattekonsult har på arbetsgivarens bekostnad fått tidningen Dagens
Industri till sin bostad. Regeringsrätten har skattepliktigansett att
naturaförmån har föreligga. Regeringsrätten:ansetts Att på arbets-
givarens bekostnad få tidningen Dagens Industri hem till bostaden bör inte
uppfattas skattepliktig naturaförmån för den anställde, detsom en om
föreligger sådant direkt samband mellan tjänstenett och innehållet i tidningen

tidningen kan nödvändig facklitteraturatt utgöra jfr 33 § 1 andraanses mom.
stycket KL. Såsom skatterättsnämnden anfört ligger det i arbetsgivarens
intresse R. läsa Dagens Industri hålleratt sig informeradatt vadgenom om

händer inom näringslivet. Dagens Industri riktar sig emellertid inte isom
första hand till skattekonsulter har i sina artiklar industri- börs-utan ochom
ekonomifrâgor allmän uppläggning i viss utsträckning jämförbar meden mer
vissa morgontidningars.större Mot denna bakgrund kan Dagens Industri inte

nödvändig facklitteratur för T. Vid angivna förhållanden skallanses vara
förmånen beskattas.

Genom SFS 1995:651 har införts skattefrihet för förmånnu av en
eller tjänst [t.ex. tidningsprenumeration] förmånenvara ären om av

begränsat värde för den anställde och eller tjänsten har väsentligvaran
betydelse för utförandet den anställdes arbetsuppgifter och det ärav
svårt särskilja förmånen från iatt anställningen.nyttan
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Kartläggning förekommande3 av

förmåner

enligtskyldigheterArbetsgivarens3.1

lagstiftning m.m.

reglerasarbetsgivare och arbetstagaremellanFörhållandet genom
lagen 1982:80trygghetsavtal. Iolikalagstiftning och omgenom

såväl allmänarbetstagare igälleranställningsskydd LOA, somsom
blir aktuelltgäller detregler vadfinns närenskild tjänst, attsomom

frånuppsägningnämnda lag stadgasI 7 §arbetstagare.säga att enupp
föreliggerSaklig grundgrundad.sida skall sakligtarbetsgivarens vara

bereder arbetstagarenarbetsgivarenskäligt krävadet är attattom
hos sig.arbeteannat

uppsägningbåde dåskall uppfylltsaklig grundKravet envara
organisationsförändring,ellerdriftsinskränkningföljdsker till av en

förhållandenföranledsuppsägningenarbetsbrist, och dådvs. vid av
Medpersonligen.arbetstagarenden enskildehänför sig tillsom

driftsin-och uppenbaraakutaarbetsbrist inte barabegreppet avses
helt ellerläggs nedarbetsgivares rörelseskränkningar såsom när en

Arbetsbristslutförs.arbeteinträffar eller visstkonkursdelvis, etten
åtgärder lederlångsiktigaochplaneradeföreligger även t.ex. meraom

med defortsättakommer kunnainte längrearbetstagaretill attatt en
Huvudregelnhaft.tidigare har ärarbetsuppgifter han eller hon att

för uppsägning.saklig grundarbetsbrist godtas som
skriftligarbetsgivarenfrånskall uppsägningEnligt 8 § LOA vara

skeuppsägninglaguppsägningsbesked. 10 §I sägs att ansessamma
kaninteuppsägningen. Om arbetstagarendelfårarbetstagarennär av

uppsägninguppsägningsbesked har i brevanträffas och säntsett anses
för befordran.tilllämnadesdagar efter brevetha skett tio postenatt

olikauppsägningstid ochfinns bestämmelser11--12 §§ LOAI om
uppsägnings-undergällerförmåner för arbetstagarenekonomiska som

uppsägningstiderföreskrivs vilka minstanämnda lagtiden. I §11 om
ålder.anställningstid ochberoendeUppsägningstidengäller. är avsom

blivit uppsagdhararbetstagare rättlag harEnligt 12 § somensamma
behålla sin lön.uppsägningstidenunderatt

turordningsreglervilkafinns bestämmelser22 § LOAI somom
iplatsarbetstagarensuppsägning. princip bestämsgäller vid I

sammanlagdavarje arbetstagaresutgångspunkt imedturordningen
anställningstid.

sambandiinförmånervilka åtgärder ochgäller sättsNär det som
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med det aktualiseras arbetstagare finns det förutomsägaatt att upp en
lagstiftningenregler i regler i olika trygghetsavtal har slutitsäven som

mellan arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer. Trygghetsavtalen
gäller i samband med arbetstagare har till följdatt sagtsen upp av
arbetsbrist och verksamheten bedrivs ofta stiftelse seav en mer
härom nedan. olika förmånerDe kan bli aktuella bl.a.ärsom
avgångsersättningar, löneutfyllnad och pensionsersättningar.

3.2 Utredningens kartläggning

3.2. l Arbetsmetod

Utredningen har enligt direktiven haft till uppgift kartläggaatt
förekomsten olika förmånstyper i samband med uppsägning ochav
belysa hur behandlasdessa i skattehänseende. Utredningen har därför
tagit kontakt med så representativt urval intervjuobjektett av som
möjligt. förDen tidsram har gällt utredningen har emellertid gjortsom

fåttantalet intervjuer har begränsats. Intervjuer har hållits medatt
följande intervjuobjekt: Svenska Industritjänstemannaförbundet SIF,
Ericsson Microwave Systems AB, Telia AB, Volvo Personvagnar AB,
Volvo AB, Försvarsmakten, SAS Tjänstemannaförening,Lastvagnar
Svenska kommunförbundet, Stockholms stad, Landstingsförbundet, tre
olika outplacementföretag, Länsarbetsnämnden i Göteborgs och Bohus
län, Kollektivavtalsstiftelsen Trygghetsrådet, rygghetsstiftelsen ochT
Kollektivavtalsstiftelsen Trygghet i Samverkan. Vidare har tele-
fonintervjuer företag.skett med några mindre

Efter urvalet intervjuobjekt gjorts har utredningen utarbetatatt av
frågemall utgångspunkt vid intervjuerna.användas Iatten som en

frågor har ställts till de olika intervjuobjekten. Destort sett samma
frågor har ställts till intervjuobjekten har, såvitt personalav-som avser
vecklingssituationer, varit i huvudsak följande.

Vilka åtgärder förekommer i samband med personalavveck-en
lingssituation
Vid vilken tidpunkt i avvecklingsförfarandet aktuellasätts
åtgärder in
Vilka personalkategorier kommer i åtnjutande stödåtgärdernaav
Varför förekommer stödåtgärderna

stödåtgärderna årHur mycket kostar räknat per
anställde hur stödåt-Förekommer det diskussion med den omen

kan hanteras skattemässigtgärden komma att

förekommerVidare har frågor ställts angående utbildningsinsatser som
uppsägningssituation föreligger. Frågemallen harnågonutan att

skickats i förväg till de olika intervjuobjekten. Därefter harut
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intervjuer hållits.personliga

3.2.2 Resultat

Allmänt

framkommit kartläggningenenligt vadåtgärderDe som avsom
ipersonalavvecklingssituationsamband medförekommer i ären

följande.huvudsak
avtalspensioner1

.
skaffa arbetehjälp2. nyttatt

avgångsvederlag
avgångsbidragavgångsersättningar och4.

löneutfyllnad5.
psykologhjälp

jobbsökarkurser och kurserhandledning,s.k.olika former7. somav
sociala kompetensensyftar till utveckla denatt

eller ekonomii språk, datakortare kurser t.ex.
hosinternt, dvs. arbeteför få arbeteutbildning annatatt ett nytt

arbetsgivaresamma
heltarbete dvs. hosutbildning för få10. externt,att ett nytt en ny

arbetsgivare
outplacementkonsulthjälp11. av

starta-eget-bidrag12.
förre arbetsgivareninventarier e.d. denanställde får köpa13. den av

till lågt prisett
tjänsterviss upphandlingtidigare arbetsgivaren14. den garanterar av

företagvid start egetav

ofta deras möjlighetersmåföretagen avsättadet gällerNär är att
med det föreliggeri sambandtill olika insatser att upp-enpengar

enskilde kanhjälp denbegränsade. Densägningssituation starkt som
någonofta sådan hjälpsådan situationfå i är avsom ges aven

trygghetsstiftelsema.
till detframför allt två orsakerfinnsdetDet har attangetts att

nämligen denolika arbetsgivare,övertalighet personal hosuppstår av
denlågkonjunktur ochsamband medsituationen iekonomiska en
harekonomiskaAlltstrukturomvandlingen.tekniska snävare ramar

arbetsgivare varitharoch andramånga företag, myndighetergjort att
försöka ned-kostnadsbild och på olikasin sättöveratttvungna se

olikaofta blivit aktuellthar dåbringa kostnaderna. Det att genom
orsak tillviktigpersonalstyrkan. Eneffektiviseringar nedbringa annan
tekniskadenuppsägningshotad emellertidpersonal blir är attatt

helt enkeltantal arbetengjortstrukturomvandlingen har att ett stort
Frånandra helt arbeten.fallförsvunnit och i vissahar ersatts nyaav
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SIF har lämnats uppgiften övertaligheten personal till 75att procentav
beror på den tekniken och cirka 25 beror detatt procentnya
ekonomiska läget.

Den åtgärd visat sig vanligast stödåtgärd, bortsettsom vara som
från möjligtvis avgångspensioner och avgångsvederlag, utbildningär
i olika former. har vidare framkommitDet det inte varit ovanligatt en
situation samtidigt det fimis övertalig personal finns det behovatt som

vissa andra personalkategorier.av
Vid kartläggningen har vidare framkommit de kostnader deatt som

olika åtgärderna uppgår till mycket olika beroende olikaär omstän-
digheter. När det gäller utbildningsinsatser kostnaderna beroendeär

utbildningsinsatsen köps särskilt utbildningsföretag ellerettav om av
utbildning företagetssker i lokaler personal inom företagetom av som

besitter kompetens.rätt
Några intervjuobjekten har framfört de inte har på någrastöttattav

problem i skattehänseende det gäller de olika stödåtgärdema ochnär
utbildningsinsatser generellt framförsDet emellertid frånäven sätt.

flera håll har tagit det för i fall utbildningsinsatseratt gott att vartman
inte skall leda till några skattekonsekvenser för den enskilde. Några
intervjuobjekt har problem bl.a. i form olika bedömningarstött av

olika skattemyndigheter.av

Åtgärder privata företag i samband med personalavvecklingav

När det har stått klart övertalighet råder personal har frånatt av man
arbetsgivarens oftasida handlingsprogram för försökasatt ett attupp
komma till med den uppkomna situationen. har ofta börjatManrätta
med försöka minska personalstyrkan lämna pensionser-att attgenom
bjudande till den personal har uppnått viss ålder, i allmänhetsom en
från 60 år och uppåt. Beloppen för de erbjudna avtalspensionema har
varierat mellan olika arbetsgivare och de har varit beroendeäven av
vilken inkomst den enskilde uppburit. Från någon arbetsgivaresom
lämnades uppgiften avtalspensionema tilluppgick 70-75att procent

den tidigare inkomsten. Ett minska personalstyrkansättannat attav
har erbjuda avgångsvederlag.varit Avgångsvederlag har betalatsatt

belopp uppgått tillmed visst antal månadslöner. I vissa fallut ettsom
har månadslönertill 24 betalats ut.upp

Om fortfarandeövertalighet har förelegat efter här nämnda insatser
har det aktuelltblivit ytterligare åtgärder minska personal-att genom
styrkan.

På några företag har handlingsprogram utarbetats. tagitMan har
kontakt med någon trygghetsstiftelse härom nedan ochse mer
länsarbetsnämnden för få hjälp med den ekonomiska finansieringenatt

träffatsolika åtgärder. Avtal har med innebörden denävenattav
enskilde får stå för vissa kostnader den särskilda insatsen ledersom
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resekost-föranställde får stådet denförekommertill. Bl.a. t.ex.att
vissgenomgåskallhansamband mediuppkommernader att ensom

utbildning.
oriente-varit allmäntverksamhetgångofta iharDet satts somen

uppsägning.och riskerarövertaligade ärrande för sompersoner
ekonomiskträning,socialallmänjobbsökarkurser,erbjuditsharT.ex.

varitSyftet harliknande insatser.ochyrkesvägledning attrådgivning,
utanförarbete oftanågotövertaligafå nyttde satsaattpersonerna

Någraföretaget. störrearbete inomfallvissaeller iföretaget, ett nytt
harSAS,SystemAirlinesScandinavianochTeliaarbetsgivare, t.ex.

nämndaerbjuditharsärskildainrättat resurscentrum nysssom
har ävendessapersonal. Inomövertaligför resurscentrumaktiviteter

i dessaharekonomi. Detochdataspråk,utbildning ierbjudits t.ex.
tjänste-Från SASutbildningar.relativt kortafrågavaritfall ofta om

verksamhetdennauppgiftenlämnatsida harmannaförenings attman
flertalvidaså tillframgångsrik,uppskattad och att ettmycket ävenvar
andraarbetenerbjödsfrån SASövertaligade avpersonernaav

resebranschen.bl.a. inomarbetsgivare,
försöktsidaföretagensfrån även atthartidigare nämntsSom man

former.i olikautbildningerbjudapersonalsituationenlösa attgenom
densyftar tillutbildningdelsvarit fråga attdåharDet somom

arbetsgivare,nuvarandesinhosarbeteheltskallanställde nyttett
fåskallanställdedensyftat till nytthar ettutbildningdels attsom

kanarbete interntförutbildningexempelSom nyttarbete externt.
övertaligautbildadeVolvo Personvagnarnämnas som varatt personer

utbildningsekreterare. Denindustrin tillarbete ii sitt som varatt vara
förskräddarsyddesochutbildningsföretagnödvändig köptes ettgenom

tidenunderuppbarutbildningengenomgickbehov. DeVolvos som
full lön.

förutbildningsinsatserbetalavanligtocksådetSom attnämnts var
fåskulleanställdetill densyftade ettutbildningenpersonal, där att

erbjudaskundeanställdearbetsgivare. Denhosarbetenytt annanen
år.tvåfall undernågraoch iterminertillutbildningsinsatser treupp

ochterminsavgifterformilcurskostnadema,förstodFöretaget av
underfull lönarbetsgivarenbetaladeböcker. Härutöverinköp av

fallerbjöds i vissautbildningexempelutbildningstiden. Ett varsom
år.underIHM-utbildning ett

tillhjälppersonalsituationen är startför lösaåtgärdEn avattannan
enskildesdensådantoftaTillvägagångssättet är attföretag.eget

Därefter köpsföretagskonsult. starta-affärsidé ent.ex.testas enav
kanutbildningDennaNyföretagarcentrum.eget-utbildning t.ex.av

hjälpfåkanenskildeden ävenmånader ochsex-åttapågå i enav
detförekommerVidareavslutad.utbildningen ärefter detkonsult att

upphandlingvissarbetsgivarentidigareden engaranterar omatt
uppgiftenlämnatsTelia harFrån attföretag.anställd egetettstartar

bl.a.haranställdatidigaretill startatlämnatsharhjälpsådan som
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städbolag och företag utför olika former anläggningsarbetensom av
med grävmaskiner. Det förekommer också stödåtgärd densom en om
anställde skall företag han får köpa inventarier sinstarta nytt att av
tidigare arbetsgivare till lågt pris, dock marknads-ett som uppges vara
mässigt ej bokfört värde.

En åtgärd används i samband med övertalighetannan som av
personal anlita s.k. outplacementkonsulterär häromse nedanatt mer

har till uppgift skaffa arbete till den enskilde.att ett nyttsom
Från samtliga företags håll och från SIF betonas viktenäven t.ex.
här nämnda insatser i samband med personalavvecklingssitua-attav en

tion föreligger. När det gäller utbildning det ofta frågaär en om, som
det framförs från något håll, eller lärasäga Det äratt attupp upp.
därför angeläget arbetsgivarna betalda utbildningsinsatser inteatt av
leder till några skattekonsekvenser i form förmånsbeskattningav av
den enskilde. framförMan det ofta svårt motiveraär övertaligatt att
personal till påbörja utbildningsinsats. Skulle utbildningsin-att en ny

leda till förmånsbeskattning den enskilde bedöms förut-satsen av
sättningarna för den enskilde skall påbörja utbildningsinsatsatt en som
mycket små och detta i sin det nödvändigtgör tillgripatur att
uppsägningar. Från SIF framförs exempel utbildnings-närett attsom
bidraget vid komvux-utbildning sänktes från full A-kassenivå till 65

denna nivå ledde detta till mycket antalprocent att ett stortav
hoppade redan påbörjade utbildningar.personer av

Utbildning allmänheti bekostas företagetsom av

Företagen insatser kompetensutveckling personalen.satsar stora av
Det framförs vid intervjuerna från ledningsnivåatt attman anser
kompetenshöjande utbildning har högsta prioritet. Det nödvändigtär
med utbildning personalen bl.a. grund den hela tidenav av
föränderliga tekniken och på grund den pågående internatio-av
naliseringen. Kontakter med utländska företag språkutbildninggör att
i många fall blir helt nödvändig.

Utbildning sker alla personalkategorier i olika former. Från Teliaav
framför anställda saknar gymnasiekompetens harattman som
möjlighet utnyttja till fyra timmar vecka för byggaatt attupp per
sin utbildning till gynmasienivå. I genomsnitt förekommer inomupp
Telia fem utbildningsdagar år för varje anställd.per

Chefer högre nivåer i de företagen får igenomstörre
utbildning på särskilda s.k. Managementskolor finns bl.a. isom
England och USA. förekommerDet också utbildning denna nivåatt
sker enligt särskilt utbildningsprogram där utbildning sker olikaett
platser i världen. inte frågaDet någon renodlad utbildningär utanom
det fråga personlighetsutveckling.är Kostnaderna för sådanamera om
utbildningar relativt höga. förekommerDet utbildningär även av
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kanDets.k.lägre nivå enligtchefer på något mentorprograrn. vara
sinsamarbete meddeltagande idär deutbildningfråga mentorom

studiebesökseminarium,projekt, deltar iolika görarbetar med m.m.

FörsvarsmaktenMyndigheten

Försvarsbeslutet 92sedanFörsvarsmakten harMyndighetenInom man
Beroendepersonalavvecklingsfrågor.arbeta medvarit atttvungen

yrkesofñcerare,förutbildningstidlångbl.a.skäl,flera olika en
anställdaregelyrkesofñcerareoch ärutbildningenfrånavhopp att som

personalstmkturenouppsägbara, harprincipde ifullmakt, dvs.med är
utvecklat sig änyrkesofñcerare sättdet gäller ett annatnär man

finnsdetmedförtUtvecklingen harsida.arbetsgivarensfrån attönskat
och förkompetensnivåochviss ålderyrkesofñcerare iför många en

kompetensnivå.ochålderfå i en annan
yrkesofñcerarna,personal blandövertaliggår inteDet sägaatt upp

eftersomdelsfullmaktstjänsterfrågadetgrunddels på äratt omav
personalka-nyrekrytera vissakunnahela tidenberoendeär attavman

yrkesväxlingsmodellutarbetatdärförFörsvarsmakten hartegorier. en
till denFörsvarsmaktenfrånpersonalväxlasyftehar till överattsom

växlingenvidsigåtgärderolika använtcivila sektorn. De avsom man
varithar
studier1
starta-eget-bidrag2
avtalspensioner3
inskolning4

harstudiertidenunderstudier betalat lönvidFörsvarsmakten har som
har denutbildningarlångaVidmånadslöner.till 49bedrivits med upp

sigtid varit sägavissha studeratefter attanställde tvungen uppatt en
anställd haftOmvillkor.understudiernafortsättaför få enatt samma

betalatFörsvarsmaktenharföretag utönskemål att starta egetom
månadslöner.till 30belopp upp

Även formellanågrafinnsdet intepersonal, därcivildet gällernär
åtgärdersådanatillmedverkaförsökeruppsägning,hinder mot man

uppsägningstidenefterarbetekan få attgör nyttettatt personensom
utbild-grundläggandedenbreddasutbildningsinsatserslut. Genomär

datautbildning,språkutbildning,frågakanningen. Det omvara
TrygghetsstiftelsenmedförekommerSamarbeteekonomiutbildning.

stå förFörsvarsmaktenkanarbetsförmedlingen. T.ex.och en
Somkostnadsersättningar.förTrygghetsstiftelsen ettkurskostnad och
florist.tillsigutbildavillekanexempel nämnas sompersonen

arbetsförmedling-utbildningstiden,lön underbetaladeFörsvarsmakten
ochkr30 000kurskostnadenbetaladeTrygghetsstiftelsenochen

kostnaderövrigaochresekostnaderdebetalade självfrågaipersonen
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följd utbildningen förlagd på änatt ortsom var en av var annan
hemorten.

Försvarsmakten betonar arbetar med arbetsalternativet ochatt man
situationen för personalavveckling allvarligt skulle försvårasattanser

det blev aktuellt förmånsbeskattningmed utbildningsinsatser.om av

landstingsförbundet, Kommunförbundet och Stockholms stad

Landstingsförbundet arbetsgivarorganisation för landets 23 landstingär
och landstingsfria kommuner. Det politiskt styrd organisa-ärtre en
tion. Landstingsförbundet sluter centrala kollektivavtal sedansom

olikade medlemmarna för avtalen skall gälla lokalt.antas attav
Kommunförbundet arbetsgivarorganisation för landets samtligaär

kommuner. På Landstingsförbundet slutersätt Kommun-samma som
förbundet centralt avtal sedan lokalt för gälla för deett antas attsom
olika kommunerna.

Förbunden framför vid personalavvecklingssituation detäratt en
vanligt avtal träffas mellan de berörda arbetsgivarna och länsarbets-att
nämnderna. Alla landsting Jönköpings läns landsting har träffatutom
avtal gäller från år 1994 och löper vid olika tillfällen mellanutsom
den 30 juni 1995 och den 31 december 1996. Avtalen innebär att
landstingen har miljarder1,5 kr och länsarbetsnämnderna 1,1avsatt
miljarder kr för olika stödåtgärder för personalen. Landstingen har
under tiden nämnda avtal löper förbundit sig inte någonsägaatt upp
tillsvidareanställd personal. Arbetsmarknadsstyrelsens AMS an-
visningar medger det medel motsvarande 000 kr50avsättsatt per
anställd för olika utbildningsåtgärder. Motsvarande överenskommelse
har träffats mellan primärkommunerna och respektive länsarbets-
nämnd.

Stockholms stad har träffat trygghetsavtal innebördenmed ingaatt
uppsägningar personal skall få förekomma med undantagav av
vikarier. I övrigt kan det finnas lokala avtal mellan kommunerna och
de fackliga organisationerna olika trygghetsarrangemang. Förutomom
utbildningsinsatser förekommer andra åtgärder för komma tilläven att

med övertaligheten personal, nämligen avgångspensioner,rätta av
avgångsvederlag och starta-eget-hjälp.

Olika former utbildning vanlig åtgärdär, närrmts,av som ovan en
för komma till med övertalighet personal. Den utbildningrättaatt av

förekommer kan inom landstingen utbildningt.ex.som vara av
sjukvårdsbiträden till undersköterskor. Inom kommunerna sker
utbildning barnskötare till förskollärare och utbildningävenav av
barnomsorgspersonal till personal inom äldreomsorgen. utbildningDen

förekommer kan ske i regi, vårdhögskolor,t.ex.som egen genom men
utbildning kan utbildningsföretag.anordnas särskildaäven av

Som gäller för närvarande avtal för Stockholms stad mednämnts ett
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uppsägningar personal inte får ske.innebörden några Däremotatt av
full rörlighet mellan olika sektorer inom staden.skall råda Detta gör

överflytta personal från sektorer där detdet blir nödvändigtatt att
förekommer personalbrist.råder övertalighet till sektorer där det För

omflyttning personal det nödvändigt medmöjliggöra denna äratt av
det då ofta fråga kompetenshöjandeutbildningsinsatser och är om

utbildning.
framförs från samstämmigt hållVikten utbilda sin personalattav

det skulle leda till markanta problemoch ut-att omman menar
till fönnånsbeskattning den enskilde.bildningsinsatserna skulle leda av

inte någon skillnad det gällerDet framförs vidare det bör näratt vara
det arbetsgivarenden skattemässiga hanteringen beroende ärav om

eller länsarbetsnämnden betalar utbildningsinsatsen.som

Outplacementverksamhet

bransch i Sverige. startade i USArelativt DenOutplacement är en ny
finns tiotalbl.a. via England. Detoch spred sig vidare till Europa ett

medsammanlagt konsulter arbetarföretag i Sverige och 30 somca
storstadsregionema och verksamhetenligger ioutplacement. Företagen

arbetar med outplace-kan storstadsföreteelse. Desägas somvara en
ochlika naturlig utvecklingavveckling börment att vara sommenar
sigfråga insatser inriktadeTill början detrekrytering. om somen var

gåttanvändningen outplacementkonsulter harpå högre chefer men av
frånhjälp kan inneha tjänsteri organisationen. De sökersomner

koncernchefsnivâ. användskontorist till Insatserna oavsettupp
frivilliganvänds också vidlågkonjunktur. outplacementkonsulter

uppsägningstiden ochKonsultema arbetar underavgång från tjänst.en
uppsägningstiden slut.innan Manförsöker lösa situationen är sam-

trygghetsrådettrygghets-länsarbetsnämnderna ocharbetar både med
bli arbetsbefriadfå uppsagdestiftelsen. försöker denMan attpersonen
för fåhelhjärtat kan inuppsägningstiden så hanunder nyttatt ettatt

arbete.
tilltill del hjälparbeteOutplacementkonsulternas utgörs stor av

skallskall tillråd hursjälvhjälp. Man väga om manom manger
skallbehövervilken utbildningsöka arbete ochett nytt man om man

outplacementföretaget ställerförekommerbyta yrke. Det att en
sitta i business-den enskilde kankontorsplats till förfogande där

vänder sigföretagarbete. förekommermiljö och söka Det även att
förslag tillhjälp fåoutplacementkonsulter och bertill att ett enom

viss tjänst.tillperson en
Tipstjänstoutplacementkonsulter arbetar närexempel på hur ärEtt

mellan företaget,dåSamarbete skeddemycket personal.sa upp
Trygghetsstiftelsen.outplacementkonsulter och

individuellaarbetar med bådeOutplacementkonsulterna program
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och företagetDet kunden, dvs. bestämmerärgrupprogram. som
tjänstens omfattning. Det möjligt köpa tjänst för visstär även att etten
antal timmar. När det gäller individuella insatser arbetar fram tillman

i fråga fåtthar arbete. Tidsperspektivetatt ett nyttpersonen
uppdraget därför inte känt från början. finns uppdrag tagitDetär som
4-6 månader för nå lösning och längst haratt atten som anges man

månaderarbetat 12 med I genomsnitt arbetar konsultenen person.
150-175 timmar med varje vid individuella uppdrag.person

Det både medelstora och företag kommuner,är ävenstora samt
landsting och anlitar outplacementkonsulter. deEnstaten som av
företagsrepresentanter intervjuats 75att procentsom uppgav av
uppdragsgivarna näringsidkare och 25 offentligaär ärprocent
uppdragsgivare. En de offentligarepresentant attannan uppgav
uppdragsgivarna för 50 verksamheten.procentsvarar av

Kostnaderna för anlitande outplacementkonsult relaterad tillärav en
uppdragets och kan variera 000-100mellan 000 kr. När det1art
gäller individuella uppdrag uppgår kostnaderna till 15-20 procent av
vederbörandes årslön.

Ingen de konsulter utredningen intervjuat har någrastöttav som
skatteproblem.

synpunkt framförs rimligtEn detär är göraattsom om en
åtskillnad det gäller den skattemässiga hanteringen stödåtgärdernär av
i samband med uppsägningssituation beroende på betalaren vem som
stödåtgärden. frågeställning det ha någonEn skallärannan om
betydelse åtgärden därefter.in under uppsägningstiden ellersättsom

Kollektivavtalsstijftelsen Trygghetsrâdet

Stiftelsen Tjänstemännens Trygghetsfond,som förvaltas Trygghets-av
rådet tillkom år för för arbetsbristupp-SAF-PTK 1974 underlättaatt
sagda tjänstemän inom SAF-PTK:s avtalsområde finnaatt nya
anställningar. Härefter har flera trygghetsråd tillkommit, bl.a.andra
Trygghetsstiftelsen på det statliga området.

trygghetsstiftelsemasDe privata insatser finansieras attgenom
anslutna företag betalar in avgift grundad på anställda tjänstemänsen
lönesumma. Ca 30 000 företag delägare i Svenska Arbets-ärsom
givareföreningen SAF eller har s.k. hängavtal anslutna till stiftel-är

500 000 privattjånstemän anställda företag.i dessa Deär störstasen.
tjänstemannaförbunden finns på detta område SIF, Handels-ärsom
tjänstemannaförbundet CivilingenjörsförbundetHTF, Ledarna samt
CF m.fl. akademikerförbund. Under år 1995 har ytterligare 125 000

följd anslutninganställda anslutits, däribland LO-grupper tilläven av
Telia och Vattenfall.Posten,av

omställ-slöt och avtalDen 17 augusti 1994 SAF PTK ett nytt -
ningsavtalet på vilket verksamheten baseras. Avtalet kan sägas upp-
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det formellt bildatstidigast den 31 december 1997. Förutom att enper
Kollektivavtalsstiftelsen Trygghetsrådet innebär detstiftelseny --

stiftelsen Tjänstemän-förutsättningar förändras. tidigareflera Denatt
finns under övergångsperiod. InnanTrygghetsfond kvar om-ennens

bidrag till företagen tillställningsavtalet kom till det möjligt att gevar
utbildningsprojekt kunde Trygghetsrådetavtalspensioner och vidt.ex.

intetill kostnaderna. Omställningsavtaletbetala 50 procent gerupp av
möjlighet länma bidrag till företagen.att

avgiften till KollektivavtalsstiftelsenEnligt omställningsavtalet skall
genomsnittligt för åren 1995-1997 0,35Trygghetsrádet procentvara

omfattas omställningsav-för samtliga anställdalönesumman avsomav
lönesummanbeloppet 0,35talet. det nämndaInom procent avnyss

Avgiften betalasTrygghetsrådet tillhandahålla s.k. bastjänster.skall
Arbetsmarknadsförsälcringar Bastjänsternavia AMF.in utgörs av

information till företagen1
individnivå för få arbeteinformation och vägledning2 att nytt

Trygghetsrådetbastjänster hanterareller Utöver ävenstarta eget.
utbetalning avgångsersättning AGE.av

utfyllnad erhållen A-kasseer-Avgångsersättning utbetalas som en av
förlängningDärefter kanden första A-kasseperioden.sättning under

ske med sju månader.utbetalningenav
Trygghetsrådettillhandahållernämnda bastjänsterFörutom

betalar in 0,2SAF-anslutna företagtilläggstjänster för de procentsom
till Trygghets-lönesummantidigare nämnda 0,35 procentutöver av

för-träffas i förbundsvisaöverenskommelse dettarådet omom
de 0,3tilläggstjänster betalarenskilda företag vill hahandlingar. Om

förbundöverens-för gäller vidi stället 0,2 procentprocent som
Tilläggstjänstemafå tillgång till dessa tjänster.kommelser för att

består i att
företagenerfarenheter tillförmedla kunskap och1

studielönutbildning,varvidindividnivå mederbjuda hjälp på a2
praktikTrygghetsrådet,betalasutbildningskostnad kanoch av

medeller i samverkanTrygghetsrådets försorggenomm.m
startbidragföretagarbetsförmedlingen b stöd vid egetstart av -

inskolningslön.c

termin.till Kurs-stå för utbildningskostnadTrygghetsrådet kan upp en
miljoner kr. Dentill ungefär 20kostnaderna kan beräknas typ av

språkutbildning,datautbildning,utbildning förekommer är t.ex.som
utbildning. Trygghets-yrkesorienteradstarta-eget-utbildning ävenmen

utbildning. Ut-hjälpa till med längreinte möjlighetrådet har att
utbildningsföretag.upphandlas hosbildningen externa

förstaföretagvill ha hjälp tillden enskilde ärOm egetatt starta
förutsätt-personligaindividensaffärsidén,stämma samtsteget att av

affärsidénrådgivare. OmTrygghetsrådetsningar. utförsDetta egnaav
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godkänns Trygghetsrâdet till börja med stå för lön underkan att ett
årinledningsskede till halvt och Trygghetsrädet kan dessutomupp ett

bidrag till det nystartade företaget, för marknadsförings-ett t.ex.ge
kostnader.

erfarenhet från Trygghetsrådets sida det före-Man har ingen att
förmånsbeskattad för Trygghets-kommit någon blivitatt attperson

rådet utbildningsinsats. Enligt Trygghetsrådets uppfattningbetalat en
orimligt skillnad det gäller skattehanteringendet närär göraatt en

främstberoende på det allmärma, Arbetsmarknadsverket AMVom
eller Trygghetsrådet betalar utbildningsinsatsen.

utbildningsinsats skulle leda till förmânsbeskattningOm t.ex. en
Trygghetsrådets uppfattning hämma yrkes-skulle detta enligt den

kompetensuppbyggnaden hos arbetssökande.mässiga rörligheten och

ryggh etsstiftelsT en

samtidigtTrygghetsstiftelsen bildades den april 1990l trygg-som
trädde i kraft. Stiftelsens arbete baserashetsavtalet för statsanställda

detavtal och finansieras främst inomdetta att parternagenom
medelavtalsomrâdet varje avtalsomrâdestatliga i prövar om nya

Trygghetsstiftelsens Arbetsgivarverket åbehöver tillföras. stiftare är
för service och kommunikation SEKO,sidan och Facketena

statsanställda TCO-S ochTjänstemännens Centralorganisation för
Centralorganisation för statsanställda SACO-SSveriges akademikers

Trygghetsstiftelsen får tilldelat årå andra sidan. 0,7 procent per av
TrygghetsstiftelsenInbetalningen tilllönesumman för sin verksamhet.

skall räcka till de olika stödåtgärdernasker månatligen och medlen
TrygghetsstiftelsensTrygghetsstiftelsen insätter samt egnasom

löne-driftskostnader. Utbetalningen sker Statensav pengarna genom
och pensionsverk SPV.

personalavveck-in i samband medDe olika stödåtgärder sättssom
lingssituationer följandeär

hjälp skaffa arbetel att nytt
starta-eget-hjälp2
kostnadsersättningar
ITT-inkomsttrygghetstillägg4.

5 utbildning
avgångsersättningfall förlängd6 avgångsersättning, i vissa

7 pension

flestaarbetslinje.Trygghetsstiftelsen arbetar efter tydlig Deen
direkt.arbete EnTrygghetsstiftelsen vill hahjälpsökande hos nyttett

varjebeträffandeintressenkartläggning kompetens,görs m.m.av
sedanuppgifter liggerriskerar bli arbete. Dessaatt utanperson som

ellerkonsulenthandlingsplaner. Stiftelsenstill för kommandegrund
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Trygghetsstiftel-med kartläggningen.hjälper tillnågon annan person
arbete.hittatill medefter hjälpa att ett nyttsträvar attsen

någravariera mellani fråga kankommautbildning kanDen som
terminer.flerautbildningtillutbildningveckors som vararupp

utbildningsföretag.regelupphandlasUtbildningen externaavsom
och kan härutöverkurskostnaden ävenbetalarTrygghetsstiftelsen

regel vadLevnadsbidragetlevnadsbidrag.betala s.k. motsvarar som
närvarande 80dvs. förarbetslöshetsersättning,utgår i procent avsom

A-kasseersättningberättigad tilllönen. Omden tidigare ärpersonen
levnadsbidragetkan utgöravuxenstudiestöd svuxasärskilteller t.ex.

80uppgår tillersättningensåA-kasseersättningenutfyllnad attav
utbildningExempeltak.inkomstföregående utan somprocent av

ekonomiutbildning.datautbildning ochförekommandevanligt ärär
förstföretagför görshjälpVid begäran egetatt starta enom

betala visssedanTrygghetsstiftelsen kanaffärsidén.bedömning av
vidareStödet kanbokföring.marknadsföring ochiutbildning t.ex.

ibeskattassedanföretagetbidrag tillmindrebestå ett somav
Arbetsförmedlingenbetalaslevnadsbidragkanföretaget. Härutöver ut.
Trygghetsstiftelsenföretag ochockså stöd vidbetalar start egetut av

utfyllnadSådanarbetsförmedlingen.det stödkan fylla utgesut avsom
Trygghetsstiftel-år.fall heltår och i vissahalvtske underkan ettett

tillfår stöd000 krsnittkostnad 51beräknar person somperensen
företag.egetatt starta

anställdadetrygghetsavtaletpensionsförmånerdet gällerNär ger
års ålder.pension från 60fåmöjlighet att

ikan betalasITTinkomsttrygghetstilläggLöneutfyllnad eller ut
år.till fyraupp

ersättningenfyllaTrygghetsstiftelsenåtgärd ärEn att utavannan
sammanlag-denavgångsersättning såmedarbetslöshetskassanfrån att

lönen.tidigaredenblir 80da ersättningen procent av
ochresekostnadsersättningbetalarTrygghetsstiftelsen även ut

utbildning sker änlogikostnadför ortersättning t.ex. annanom
hemorten.

olikamiljoner kr385satsadesbudgetåret 199394Under
för åretkurskostnaderna kanUtbildningskostnademastödåtgärder.

miljoner kr.ungefär 80till199394 beräknas
Trygghetsstiftel-skattemässiga hanteringengäller denNär det anser

utbild-AMV,ställdskall änstiftelsen inte sämre varsatt varasen
Trygghetsstiftel-beskattning sker.någonmedförinteningsinsatser att

någonintesarnhällsintressetförviktigtdet attärattsen anser
försvårarinförsbeskattningenriktningi negativnyordning somav

arbetsmarknaden.rörligheten
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Kollektivavtalsstijielsen Trygghet i Samverkan
TRS

TRS det äldsta våra trygghetsstiftelser. Redan årär 1972 slöts detav
första trygghetsavtalet mellan dåvarande Statsföretagens förhand-
lingsorganisation SFO SIF, dåvarande Sveriges arbetsledareför-samt
bund SALF och CF. Arbetsgivarsidan bytte tillsenare namn
Alliansen och påavtalet arbetstagarsidan PTK. Detta avtalövertogs av
upphörde gälla vid utgången år 1994. För TRS:s verksamhetatt av

bedrivs i stiftelseform gäller fr.o.m. den januari1 1995som numera
trygghetsavtal mellan Arbetsgivaralliansen, Teatrarnasett nytt

riksförbund och PTK. Till Arbetsgivaralliansen hör arbetsgivare inom
idrottsrörelsen, ideella föreningar, föreningar med idéburen verksam-
het t.ex. Föräldraföreningen narkotika, arbetsgivaremot som
bedriver privat sjukvård, mil. tjänster omfattarTRS företagäven som

anslutna till Mâleriförbundet, Glasmästeriförbundetär och Svensk
industriförening.

Enligt treårigt avtal löper årenunder 1995-1997 betalarett som
anslutna företag och organisationer 0,35 årslönesumman tillprocent av
TRS. TRS skiljer inte på bastjänster och tilläggstjänster anslutnautan
företag och organisationer betalar alla avgifter och tillhar rättsamma

tjänster från TRS.samma
TRS betalar avgângsersättning AGE till tjänstemän äldreärsom

år40 och har anställningstid i företagetän minst fem år deen om
grund arbetsbrist.sägs upp av

TRS tillhandahåller personligt utvecklingsstöd SådantPEU.även
stöd utgår i olika former beroende det individuella hjälpbehovet.
Hjälpen oberoende ålder och anställningstid. kanDetges av avse
kostnader för kortare eller längre yrkesutbildning, studier på folkhög-
skola, deltagande i kurser i datakunskap, språk Omm.m. en person
får arbete kan TRS ekonomiskt förstödett nytt orten annan ge
högre levnadskostnader övergångstid.under Vidare i olikakan stöden
former till verksamhet. kan gälla iDet deltagandeatt startages egen
seminarier behandlar vad egenföretagare måste kunna. Vidaresom en
kan affärsidéer testade sakkunniga I vissman av personer.
utsträckning kan också ekonomiskt stöd till inköp visst.ex.man av
datautrustning. Ofta delas de kostnader det fråga mellanärsom om
TRS och den enskilde. Mera sällan händer det de i allmänhetatt
ganska små företagare tillhör TRS område betalar sådanasom numera
kostnader frågadet här ärsom om.

TRS stöder också projekt inom de företagen,anslutna har tillsom
syfte förebygga uppsägning, i första hand olika kompetens-att genom
utvecklande åtgärder.

Enligt erfarenheterde har inom företag oftaTRS störretarman
kontakt tidigare stadium mindre. Från de företagensän störreett
sida oftakontakten redan övertalighet hotar och innan blivitdetnärtas
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såföretag intemindreuppsägningar, medanaktuellt med man
företagmindreuppsägningstiden. PâunderTRS förstkontaktarsällan

kontakten.facketvanligtocksådetär taratt
olyckligtmycketskullesida detfrån TRSMan att omvaraanser

förmånsbeskattas.skullepersonalavvecklingssituationeriinsatser

och Bohus länGöteborgsLänsarbetsnämnden i

förVerksamhetsmålochriktlinjervarje årbeslutarstyrelseAMS:s om
pâbyggerRiktlinjernaverksamhetsplanering.länsarbetsnämndernas

iregeringeninriktningmål och dende angettriksdagsbeslut om
varjelänsarbetsnänmd ifinnsregleringsbrev. Detochpropositioner en
Län-varje kommun.arbetsförmedling iminstfinnsoch detlän en

länsarbetsnärrmdsrespektiveförbeslutanderättharsarbetsdirektören
olikagällerdetbeslutanderätten närdelegeraharräkning. Han rätt att

delegationsrätthari sinarbetsförrnedlingschefen,åtgärder till tursom
arbetsförmedlingen.påhandläggarnaolikatill de

åtgärdsbudget.förochförvaltningsbudgetförtilldelasAMS pengar
länsarbetsnämndvarjetillsker sedanFördelning somresursernaav

Varjearbetsförmedling.varjetillfördelarsinsedan i tur resurserna
tillskickas inarbetsplanerarbetsförmedlingskontor upprättar som

länsarbetsnämndema.
skallpersonalskallmyndighet sägaellerföretagNär uppett en

berörsfem arbetstagareminstvarslaslänsarbetsnämnden avom
anställningsfrämjandevissa§ lagendriftsinskränkningen 1 om

underrättarlänsarbetsnämndendiarieförs hosVarsletåtgärder. som
Arbetsförmedling-varslet.berörsarbetsfönnedlingskontordet avsom

informerarvarselmindreVidföretaget.kontakt medsedantaren
berördadeochverksamhetsin attarbetsförmedlingen uppmanarom

sigregistreraoch låtaarbetsförmedlingen samt attmedkontaktta
detanställdamånga ärberörvarselVidplatsjournalen.hämta som

kontaktpersonfåreller företagetmyndighetenvanligt att en
personalavveck-gällerdetskettSå har närarbetsförmedlingen. t.ex.

tillhjälpalänsarbetsnämnden harmöjligheterVilkahos Tullen. attling
Stödåtgärderhand frågai förstaåtgärdermed är sompengar.omen

sidalänsarbetsnänmdens ärfrånförekommer
arbetsförmedlingenfrånserviceallmän1

arbetsmarknadsutbildning2
företagtillbidrag3 egetstart av

företagutbildning itillstöd4
flyttningsbidrag5

förordningeni §stadgas 1arbetsmarknadsutbildninggällerdetNär
arbetsmarknadsutbildningarbetsmarknadsutbildning1987:406 attom

underarbetsmarknadsskäl ochgår igenomnågonutbildningär avsom
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vilken utbildningsbidrag länmas. Av 18 § förordning framgårsamma
den börjar arbetsmarknadsutbildning har till utbild-att rättsom en

ningsbidrag i form dagpenning och särskilt bidrag. Vidare framgårav
20-29 §§ nämnda förordning dagpenning utgår medattav samma

belopp ersättningen från arbetslöshetskassan och särskildaattsom
bidrag kan utgå för kursavgifter, tekniska hjälpmedel, resekostnader,
logikostnader och traktamente.

Länsarbetsnämnden kan hjälpa till denäven enskilde vill startaom
företag. Till börja med affärsidén Nyföretagar-eget att testas av

eller konsultföretag. Länsarbetsnänmdencentrum betalarett annat
kostnaderna härför. Om affärsidén håller betalar arbetsförmedlingen
viss utbildning egenföretagare. Därefter kan den enskilde få hjälpav
med bidrag enligt förordningen 1984:523 bidrag till denom som

näringsverksamhet, vilken innehåller föreskrifterstartar egen om
statsbidrag till arbetslösa m.fl. planerar närings-att startasom egen
verksamhet. Enligt 4 § förordningen kan bidrag lämnas med belopp

den ersättning bidragstagaren skullemotsvararsom som vara
berättigad få i form dagpenning vid arbetsmarknadsutbildningatt av
enligt bestämmelserna i 20-22 §§ förordningen arbetsmark-om
nadsutbildning. Enligt § förordningen5 får bidrag lämnas under högst

månader. Om det finns särskilda skäl får bidrag lämnas undersex
ytterligare månader.sex

Det förekommer vidare AMS träffar överenskommelser medatt
olika arbetsgivare, därstörre AMS tillskjuter till utbildningsin-pengar

under villkor inga uppsägningar sker fram till visstsatser att ett
datum. AMS och Postverket har överenskommelse gårt.ex. en som

AMS betalar utbildning från postkassörska till bankkassörska.ut att
Andra exempel Göteborgs kommun länsarbetsnämndenär bliratt av

med 50 000 kr anställd utbildas maximalt beloppersatt per som som
kan betalas dock 100 miljoner kronor.är Det kan frågaut vara om
utbildning för skaffa sig formell kompetens för yrke,att ett t.ex.
utbildning för barnskötare förskollärare,till det kan ävenmen vara
breddning den utbildning har, datautbildning. Kursanord-t.ex.av man

till de olika utbildningarna utbildningsföretag,är komvux, AMUnare
olika högskolor.
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utgångspunkterNågra4

gällerlagreglering detsärskildinte någon närför närvarandefinnsDet
personalavveckling ellersamband medförmåner ibeskattning av

föravdragsrättsärskilda reglerheller finns detutbildning. Inte om
utgåstället fårsituationer. li dessauppkommerkostnader mansom

hänförs tillvadi 32 § KLreglerna 1från de allmänna om sommom.
Avangående avdragsrätten.§ KLi 20 och 33tjänstintäkt resp.av

ochvissa stipendiereftersom bl.a.också 19 § KL,intresse är
ganskabeskattning. Praxis närfrånstudiestöd där undantas är sparsam

florarikhaltigdet finnsförmånsbeskattningen, medandet gäller aven
avdragsrätten.regeringsrättsavgöranden avsersom

fåttinnehåller vissa begreppnämnda lagrummen storDe somovan
de förmåner,behandlingen ersätt-skattemässigavid denbetydelse av

till. Ettställningharutredningenkostnaderningar och att tasom
framför allträttstillämpningen,ibekymmervållarsådant begrepp som

personalavveckling,medi samband ärgäller förmånerdet uttryc-när
itjänstenutgått förbostad ellerförmånket i annat sompengar,

KL,33 §finns i 1viktigt begreppKL. Ett32 § 1 annat mom.mom.
för samtligatjänstfrån intäktfåravdragdär det föreskrivs görasatt av

tjänsten.fullgörandekostnader förvilkautgifter, är att avanse som
levnads-skattskyldigesdenavdragsförbudet förocksåbetydelseAv är

bestämmelseninkornstslagför samtligakostnader i den gemensamma
behandlar vadbl.a.till detta lagrumanvisningarnai och20 § KL som
lagbestärnmel-sist nämndaFrån delevnadskostnader.tillräknassom

förföreliggeravdragsrätt inteprincipenhärledabrukar attmanserna
förför kostnaderhelleroch inteförvärvskällaförvärvaatt en

följdförvärvskällan. Enbefintligadenförbättringutvidgning eller av
gränsdragningenförekommandeoftai praxisprincip dendenna ärav

avdraginnebärfortbildning,grundutbildning ochmellan attsom
iFramför alltförra.inte i detfalleti detmedges senaremensenare

kring vad ärföri ställeträttspraxis har att somresoneraman
ställningstagande pågrundat sittfortbildninggrundutbildning eller om

tjänst.fullgörandeutbildningen kan avanses som
ganskaallmänhetersättning väl imed kontant ärVad menassom

och kontantaavgångsvederlagolikagivetvishör löner,klart. Dit
uppehållet.förkostnaderskall täckafonnerbidrag i olika som

sidanvidbetalassärskild ersättningKostnadsersättning utär somen
har i tjänsten.arbetstagarenkostnaderför täckalönen att somav

detta.exempelresekostnadsersättning utgörochTraktaments-
interegelingårfrån lön ochavskiljasKostnadsersättningar skall som
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i underlaget för beräkning arbetsgivaravgifter skattepliktigaärav men
intäkt tjänst enligt 32 § l KL. Avdrag för merkostnadersom av mom.

medges i allmänhet med belopp kostnadsersättningen. Omsamma som
ersättningen skall täcka sådant inte kostnader i tjänsten,är t.ex.som

till och från arbetet, det inte fråga kostnadsersättningärresor om en
i den mening i KL och andra skatte- och avgiftsförfatt-som avses
ningar.

Om anställd helt tillfälligt lägger ut för arbetsgivarenen pengar
och direkt efteråt får betalt denne kan det däremot inteav ses som

sig kontant ersättning eller kostnadsersättning. Ett sådantvare en en
utlägg nämligen, enligt RSV:s tolkningär i kontrolluppgiftsbroschyren
för år 1994, företagets och inte den enskildesatt anse som som
kostnad under förutsättning kvittot kan arbetsgivarensatt anses som
verifikation i enlighet med bokföringslagens krav hur veriñka-en
tion skall utformad. Om det privat levnadskostnadärvara en som
arbetsgivaren betalar på detta uppkommer skattepliktig förmånsätt en
för den anställde. I fall uppkommer inga skattekonsekvenser.annat

Vad med förmån för tjänsten, kostnader för fullgöran-som avses en
de tjänsten, grundutbildning och fortbildning kommer behandlasattav
i det följande.

Det kan däremot finnas anledning här kortfattat vad föratt ange
slags förmåner, kontanta ersättningar och kostnadsersättningar detsom
följande främst kommer Till början kanresonemanget att avse. en
konstateras det gäller kontanta ersättningar någon fårnär föratt som
sitt uppehälle under utbildning får rättsläget klart. Sådanaanses vara
ersättningar skattepliktiga sig det frågaär lön ellerärvare om
avgångsvederlag något slag. Det gäller arbetsgivarenoavsettav om
eller någon trygghetsstiftelse betalar. skattefrihet föreliggert.ex.
däremot för vissa studiestöd och stipendier enligt de regler om
undantag från skatteplikt finns i 19 § UtredningenKL. sigsom anser
inte ha anledning diskutera förändringar i detta lagrum.att

Vad utredningen i fortsättningen kommer diskutera i ställetäratt
den skattemässiga behandlingen sådana kostnader för kurs- ochav
terminsavgifter, kurslitteratur, outplacementåtgärder m.m. som
förekommer i samband med personalavveckling och utbildning och

det finns redogörelse för i kap. kan gällanärmare Detsom en
kostnader arbetsgivaren, den enskilde eller någon betalar.som annan
Betalas kostnaden arbetsgivaren uppkommer i regel förmån förav en
den enskilde och betalas kostnaden den enskilde själv uppkommerav
frågan avdragsrätt. Betalas kostnaden någon kan detom av annan vara
fråga förmån, nämligen det kan utflödeettom en om ses som av
arbetet, det kan också skattefritt stipendium.t.ex. ettmen vara

Vill åstadkomma förändringar ocheller klargöranden vadman
gäller den skattemässiga behandlingen förmåner och kostnader iav
samband med personalavveckling och utbildning krävs förändringar i

angivna lagrum eller i till lagrummen hörande anvisningar. Deovan
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fortsättningendiskuteras i ärbehöverförändringarlagtekniska som
frånundantaginföra§ KLi 32lämpligtdetsåledes är attom

personalavvecklingsamband medför förmåner iförmånsbeskattningen
ellerändrafrågablikan detallmänhet. Vidareiutbildning attoch om

KL33 §23 §ochelleri 20 §avdragsrättreglernaklargöra resp.om
lagrum.till dessai anvisningarnaeller

personalavvecklingmedsambandiuppkommerkostnaderDe som
har dockUtredningenutbildning. ansettför detvisserligen mestaavser

medsambandiförmånerbehandlafortsättningenilämpligtdet att
diskuteraanledningfinnseftersom detför sig,personalavveckling att

detperspektivarbetsmarknadspolitiskt näränutifråndessa ett mer
behandlavaltutredningenharVidareallmänhet.utbildning i attgäller

inkonsekvent,möjligenkansig. Dettaföravdragsrätten anses vara
två sidoroftaavdragsrättförmånsbeskattning ocheftersom varaanses

avgörande.tjänstentillanknytningenbåda fallensak. I ärsammaav
olikaimåsteförändringareventuella görasbakgrundBl.a. attmot av

sådanförslutligendockutredningenhar stannatlagrum upp-en
delning.

allaiföreslås intelösningdentänkaskanDet passaratt som
frågordärför rörkommersärskilt avsnittsituationer. I somett

ochPGIförkonsekvenserEventuellabehandlas.fåmansföretagen att
behandlasocksåkommeravgifter separat.socialaunderlag för att
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i sambandförmånerBeskattning5 av

personalavvecklingmed

förslag:Utredningens
förbeskattasskall intebli arbetslösriskerarellerDen är attsom

ellerutbildningentjänstutbildning ellerfriförmån omannanav
fortsättaskall kunnaför hanbetydelseväsentligtjänsten är attav

förvärvsarbeta.att

Inledningl

utbildningarolika slagskartläggningutredningensvisarSom attväntat
personalavveckling. Detmedsambandiförmånernavanligastedeär

företagetdetutbildning inominternfrågakan somegnaomvara
kanråder. Detövertalighet intedärsektorinomtill arbetesyftar en

Vanligtyrke.helttillutbildningfrågaockså annatettexternomvara
yrkesori-direktinteutbildningar ärockså kortaförekommande är som

datautbildning.ochspråkutbildningenterade, t.ex.
avgångspensionermedvanligtdetutbildningarolikasidan ärVid av
starta-eget-bidragformerOlikaavgångsvederlag.slagsolikaeller av
informationsträf-också liksomförekommeroutplacementåtgärderoch

jobbsökarkurserarbetslivet,orienteringmed allmänfar m.m.om
någonellerallmänhet lönutgår iutbildningstidenUnder annan

heltbetaladeutbildningskostnaderfår sinaenskildeoch denersättning
arbetsförmedlingenarbetsgivaren,betalasKostnadernadelvis.eller av

delas kost-Iblandfinns.trygghetsstiftelserdenågoneller somavav
trygghetsstiftelse.ocharbetsgivarenmellannaderna t.ex. en

någrainteintervjuobjekt stöttutredningenshadefallvissaI
hadefallandraförmåner. Iolikabeskattningengällerproblem vad av

skattemyndigheter.olikamellanpraxisolikheter ipåträffatman
få,skulledeteffekternegativa ut-starkt debetonadeMånga om

skullegenerelltuppsägningmedi sambandbildningskostnader mera
incitamentenskildesminska denskulledetmenadeManbeskattas. att

arbetslivet.ioch bli kvarutbildninggenomgåatt
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5.2 Vad förmånär en

En fråga kanske behöver diskuteras vad egentligenär ärsom som en
förmån kan bli föremål för beskattning. direktivenIsom attanges
förmåner består direkt lön eller avgångsvederlagän iannatsom av
samband med personalavveckling har blivit vanligare och vissaatt
åtgärder kan sådan karaktär det tveksamt de innebärärattvara av om

förmån för den anställde eller den Någon egentligsagtsen som upp.
definition finns inte i vår skattelagstiftning. I 32 § l KLmom. anges
endast förmån i bostad eller utgått för tjänstenatt annatpengar, som
hänförs till intäkt tjänst.av

Fråga väl förmånär uppkommernärmast så arbets-snartom en
givaren eller eventuellt någon i stället för den anställde betalarannan

kostnad något slag eller det också skall upplevas denen av om av
anställde han har fått förmån arbetsgivaren betalatatt atten genom
ifrågavarande kostnad. Det kanske inte alltid upplevs någon störresom
förmån från anställningsägs han trivs medom en person upp en som
och sedan eller mindre motvilligt genomgår utbildningmer en
arbetsgivarens bekostnad. Om dessutom utbildningen inte leder till
någon anställning blir det desto tveksamt uppfattaattny mera

Åutbildningen förmån. andra sidan hamnar i omöjligasom en man
gränsdragningsproblem skall utgå från hur den enskildeom man
uppfattar den förmån han får. Man måste därför förmånattanse en
uppkommer så någon den skattskyldigeän betalar någotsnart annan

denne själv skulle ha betalat och detta kan ha utgåttsom annars anses
för tjänsten.

En något sak det i och förär sig förmån harärannan om som en
värde kan beräknas och bli föremål för beskattning. Värdetett som av
förmån skall enligt 42 § KL beräknas till marknadsvärdet. Framfören

allt skulle det medföra svåra problem vid värderingen fönnånsbe-att
skatta det sociala eller personliga värde den enskilde kan tänkassom
ha utbildning eller den hjälp denne fårav t.ex.en av som genom
outplacementåtgärder. sådantEtt värde kan variera högst väsentligt,
beroende på den enskildes situation, konjunkturläget Redanm.m.
svårigheterna finna marknadsvärde för det personliga värdetatt ett av

sådan förmån medför någon beskattning inte bör komma i fråga.atten
När det gäller de konkreta kostnader arbetsgivare harsom en genom
köpa utbildning för anställd, i form kursav-att externt t.ex.en av

gifter, kurslitteratur o.d. värderingen i allmänhet inget problem.utgör
Detsamma gäller kostnaden för outplacementätgärder frånköpssom

outplacementkonsult. Marknadsvärdet och således för-ävenen -
månsvärdet kan mestadels det belopp de konkretaanses vara som-
kostnaderna uppgår till. Det kan dock förekomma arbets-t.ex. att
givaren varit dålig förhandlare och betalat alltför mycket för vissen en
tjänst eller tjänsten i fråga köpts i mycket speciell situation. Iatt en
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det prislägre eller högremarknadsvärdet änsådana fall kan somvara
normalaförmånsvärdet detblirställetbetalat. Iarbetsgivaren

förha kostatvad det skulleuttryckteller annorlundamarknadsvärdet
bekostaförmånen självåtnjöttidpunkt då hanvid denenskildeden att

förmânsvärdetberäknasvårigheteruppståVidare kan detden. att om
anställdaföretagetii företagetsker interntutbildningen attgenom

Även dock möjlighetdå finns detutbildningen.anlitas för attpersoner
skulle havad detjämföra medförmånsvärdet,beräkna attt.ex. genom

förmåner,dockförekommerutifrån. Detköptsutbildningenkostat om
betydande. Ettmarknadsvärdet kanberäknasvårighetendär att vara

träffarochfirmanågonexempelsådant är startar enegenenom
innebördarbetsgivarentidigaremed denöverenskommelse attav

från dentjänsterbeställa ellerskallutsträckningi vissdenne varor
nystartade firman.

situationerske i deförmånsbeskattning skallFrågan nusomom
tillutredningenliknande återkommerandraochnämnts senare.

tjänstenförförmån utgåttNär har5.3 en

utbildning o.d.finns exempelgjortutredningende intervjuerI som
förfinns riskdetskeruppsägningdels innan näräger menrumsom

tidpunkt. Detdennadels efteruppsägningstiden ochundersådan, dels
mellan dessaskillnaderföreligger sådet tretveksamtär storaom
skattehänseende,skillnad ianledningdet finns görasituationer attatt

tidigaredenochtill tjänstenanknytningennaturligtvisäven om
hand.minskar efterarbetsgivaren

intefinnsutgått för tjänstenförmån hardefinition påNågon när en
praxisuppgift förblivitharlagstiftning det att tavåri utan en

påexempelregeringsrättspraxisfinns itill detta. Detställning senare
o.d.utbildningdet gällerlångtgått ganskafall då när att attanseman

RÅ därref. 1271988exempel detta ärutgått för tjänsten. Etthar
ansågstrygghetsrådfrånuppburitsstudiebidragstartbidrag och ettsom

denMotiveringentjänst.skattepliktig intäkt att sompersonvaravsom
företaghoshaft anställningtidigareförmånerfått dessa ett som

intresseverksamhet. Avtrygghetsrådetsfinansieringenbidragit till av
gällan-10198990: 1uttalande iocksåsammanhangi detta är ett prop.

förmånsbeskattningangåendetill 32 § KLanvisningspunkten 10de av
framhållithadeLagrådetlågförräntande lån. atträntefria eller
arbetsgivarensituationendenomfattabestämmelsen borde även att

föreslagitochupphörtanställningsförhållandetlån förstlänmar närett
arbets-lån fråninnebörd medregelskulle införasdet attatt aven

hakanlånlikställasskulleuppdragsgivareellergivare ansessom
uppdrag.elleranställningmed tidigaresamband

följande:anfördestatsrådetFöredragande
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Bestämmelserna får omfatta den lagrådet beskrivnaävenanses av
siutationen. så falletAtt får emellertid följaär allmännaanses av
principer gäller fönnånsbeskattningen.vad finnsDet därför inte
något behov särskilt reglera den angivna situationen justattav
vad beträffar ränteförmåner.

Så länge anställningen pågår det enligt utredningenär klart att
förmånen utgått för tjänsten. Det gäller föreliggerdet riskäven förom
uppsägning. Detsamma bör gälla uppsägningslön eller någon formom

avgångsvederlag utgår och det arbetsplikt inte föreligger.ävenav om
Mera tveksamt blir det uppsägningslön e.d. intenärom en person
längre utgår i stället får statliga studiemedel, arbetsgivarent.ex. men
fortsätter betala terminsavgifter och kurslitteratur. Detta måste i såatt
fall bygga någon form överenskommelse mellan arbetsgivarenav
och den tidigare anställde. En sådan överenskommelse även om--
den informell karaktär innebär enligt utredningensär mening attav -

Ävendet fortfarande finns viss anknytning till den tidigare tjänsten.en
sedan anställning upphört bör således förmån från den tidigareen en
arbetsgivaren ha utgått för tjänsten. Härigenom uppnåranses man en
likformig behandling i skattehänseende under hela den tid densom
enskilde får sina utbildningskostnader betalade.

5.4 Skall förmånsbeskatming ske

I samband med tillkomsten den reformerade inkomst- och företags-av
beskattningen betonades beskattningen skulle neutral, dvs.att vara
beskattningsresultatet borde bli detsamma, den anställdeoavsett om
fått lönen i och köpt det förmånen eller fåtthanpengar som avser om
förmånen direkt från arbetsgivaren. För uppnå detta slopades vissaatt
skattefria förmåner. Andra bibehölls dock, personalvårdsför-t.ex.
måner, vissa gåvor mindre värde och personalrabatter. Genom SFSav
1995:651 träder i kraft den januari1 1996 och tillämpas förstasom
gången vid års1997 taxering, införs ytterligare undantag från
förrnånsbeskattningen, gäller förmåner begränsat värde för densom av
anställde. Undantaget förmån eller tjänst ellernäravser av vara varan
tjänsten väsentlig betydelse för utförandetär den anställdesav av
arbetsuppgifter och förmånen svår särskilja från iär att nyttan
anställningen. I författning klargörs anställds förmånattsamma en av
fri hälso- och sjukvård bl.a. företagshälsovård, före-som avser
byggande behandling eller rehabilitering, inte skall förmånsbeskattas.

Några rättsfall från Regeringsrätten gäller beskattningsom av
förmåner uppkommer arbetsgivaren eller någonattsom genom annan
betalar kostnader för utbildning generellt eller i samband med
uppsägning finns inte såvitt utredningen kunnat finna. finnsDäremot
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Frånrättsfall avdrag för utbildningskostnader.det gällergott om som
utbildningskostnaderbl.a. karnrnarrätt finns det dock exempel att
pågående anställningförrnånsbeskattats de uppkommit underhar när

nödvändig för tjänstens bibehållan-därför utbildningen inte ansettsatt
praktiken relativtfönnånsbeskattning sker torde dock ide. Att vara

framför allt bakgrund kostnaderförekommande,sällan mot att avav
förmån sig den enskilde ellerinte uppfattasdetta slag en vare avsom

kontrollupp-därför inte sådan iarbetsgivaren och tas som enuppav
erfarit mångasjälvdeklarationer. Utredningen hargifter och att

i samband med personal-uppfattar de kostnader hararbetsgivare man
Fråga fönnånsbeskattningpersonalvårdskostnader.avveckling omsom

revisionförst då det i samband meddärför i allmänhetuppkommer
utbildningskostnaderupptäcks denne har betalathos arbetsgivaren att

tidigare anställd.kostnader för anställd ellereller andra en
punkt 3 bPersonalvårdsfönnåner enligt 32 § 3 ochKLär mom.e

skattefria, eftersom de intetill detta lagrumanvisningarna utgörav
består enklare åtgärdervederlag för utfört arbete. Dedirekt avav

trivsel i arbetet ellervärde syftar till skaparinga ekonomiskt attsom
hela personalen. SomFörmånema skall också rikta sig tillliknande.

förtäring sambandförfriskningar och enklare iexempel annananges
friskvårdmotion ochmöjlighet till enklaremed arbetet samt annan

ibland kanVissa andra förmånerunder vissa omständigheter. som
fri hälso- och sjukvård,värden, förmånuppgå till betydande t.ex. av

de lagsystematisktreglerade den grundensärskiltär rentatt anses
gränslandetde delvis sig iprincip skattepliktiga,i röräven omvara

inkomst- ochrefonneradpersonalvârd jfr 198990: l 10mot omprop.
318.förmögenhetsbeskattning, s.

Åtgärder utredningenspersonalavveckling enligtsamband medi är
kan inrymmas under begreppetsådan karaktär demening inte attav

sådantinte fråga åtgärderDels det i allmänhetpersonalvârd. är avom
personalvårdsförmâner, delshänföra tilllagstiftaren velatslag som -

Åt-ofta till betydande belopp.uppgår kostnadernaoch framför allt-
heller till hela personalen.sig i allmänhet integärderna riktar

försåledespersonalavveckling skalli samband medFörmåner
utbildningdet inte frågai princip beskattasnärvarande är somomom

emellertidfortbildning. Utredningen harochsker för tjänsten avser
nuvarande skattelag-uppgift ställning tilldirektiven tillenligt att ta om

ellerbeskattningsresultatoch rimligtstiftning leder till konsekventett
samhällsekonomiskaarbetsmarknadspolitiska eller andradetom av

direktivenområde.reglerna detta Ifinns anledning ändraskäl att
likformigprincipengrundläggandeuttrycks emellertid denäven att om

eventuellaupprätthållas ochmöjligt skallbeskattning så långt attsom
ochväl underbyggdadärför skallfrån denna principundantag vara

samhällsekonomiskaarbetsmarknadspolitiska eller andramotiverade av
skäl.
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Som i direktiven har under tid i konjunkturnedgångenssägs senare
spår personalavvecklingar blivit allt vanligare och kommit omfattaatt
allt fler märmiskor. förmåner förekommerDe i allmänhetsom avser
antingen utbildning olika slag eller åtgärder på syftarsättannatav som
till hjälpa den enskilde få arbete. Enligt direktiven kanatt att ett nytt
beskattning denna förmåner sikt i viss utsträckning ledatypav av
till minskad rörlighet på arbetsmarknaden minska möjligheternasamt
för skaffauppsagd arbete. kartläggningenAv framgåratt nytt atten
de olika arbetsgivarna, såväl företag myndigheter, ofta villigaärsom

lägga kostnader för utbilda den personalatt ärstora attner som
övertalig och därmed uppsägningshotad. principI samtligaärsom
intervjuobjekt framhöll vikten arbetsgivarens satsning påatt attav
betala utbildningskostnader för sina anställda inte motverkas attgenom
den enskilde påförs förmånsskatt för värdet utbildningskostnaderna.av
Det har vidare framkommit vid kartläggningen det i många fall kanatt

mycket svårt motivera den enskilde påbörja utbildning.att attvara en
Om utbildningen kommer medföra den enskilde beskattas föratt att
värdet utbildningen kommer det, bli svårare ochänattav menar man,
i många fall omöjligt få den enskilde utbildning. Dettaatt att satsa
skulle enligt utredningens mening mycket olycklig utvecklingvara en
både samhällsekonomisk och arbetsmarknadspolitisk synvinkel. Iur
stället talar starka samhällsekonomiska och arbetsmarknadspolitiska
skäl för så långt det möjligt, det gäller den skatte-är även näratt
mässiga bedömningen, stimulera till utbildningsinsatser och andra
åtgärder syftar till den enskilde skall kunna kvar iattsom vara
arbetslivet.

detta sammanhangI kan vad uttalas angående kost-nämnas som
nader för rehabilitering 29-30 i den tidigare nämnda proposi-s.
tionen 199495 182. Förslaget i propositionen arbetsgivaren skallär att:
få avdrag för arbetslivsinriktade rehabiliteringsåtgärder bl.a. igöra
sådana fall där arbetsgivaren skall för dem enligt 22 kap. AFL.svara
Den anställdes förmån fri rehabilitering skall inte beskattas. Iav
propositionen uttalas bl.a. följande.

Det angeläget förebyggande behandlingar och arbetslivsin-är att
riktad rehabilitering in tidigt för få låg sjukfrånvarosätts att en
och i förlängningen minska utslagningen i arbetslivet. dettaI
arbete har inte minst arbetsgivaren Det ärett stort ansvar.
arbetsplatsen lättast upptäcker tecken på skador ochsom man
ohälsa. därförDet angeläget skattereglema förtydligas ochär att
avdragsrätten i viss mån utvidgas. Avdrag bör därför medges för
förebyggande behandling och rehabilitering. Om arbetsgivaren
skall rehabiliteringsartsvar vadstörre änuppmuntras att ta ett som
åligger honom enligt lag får denna inte motverkassträvan av
förmånsbeskattning Förmånden enskilde. fri rehabiliteringav av
föreslås därför fortsättningeni skattefri.även vara
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för frågeställ-ovannämnda proposition intressantResonemanget i är
i samband medbekostade åtgärderningen hur arbetsgivarenav

utredningensskattemässigt. Enligtpersonalavveckling skall hanteras
så långt det möjligt stimulerasbör arbetsgivarenbedömning är att

för personalutbildningsinsatser o.d. denhjälpa till med ärsom
stimuleras tillliksom den anställde böroch uppsägningshotadövertalig

kandelta i andra åtgärdergenomgå utbildning eller till attatt som
självoch försörja sigblir kvar i arbetslivet kanmedverka till hanatt

sida. Arbetsgivarenspå stöd från samhälletsi stället för levaatt
anställda ellerutbilda sina övertaligasatsning på sättannatatt

fönnånsbe-då motverkasfå arbete bör intehjälpa dem ett nyttatt av
enskilde.skattning hos den

rimligtsig detfråga måste ställa ärEn är attomsom manannan
ofta redan underbekostad arbetsgivaren,får utbildningden avensom

fårförmånsbeskattas medan denuppsägningstiden, skall ut-som
arbetsmark-utgår skattepliktiga bidrag,bildning där det t.ex.
bidragför sådana särskildaförmånsbeskattasnadsutbildning, inte som

logikost-kursavgifter, ochförför täcka kostnaderutgår t.ex.att resor
utbildningenelfte ledet KL. Denförsta stycketnader 19 § senare

redanarbetslöshet dåefter viss tidsdessutom oftaäger statenrum en
för den enskilde.har haft andra kostnader

Ä kanskedenjämförelser medsidan måsteandra göra somman
hotinför något direktinte stårvantrivs sitt arbete ommen

utbildning. kanbekosta lång Detoch väljer självuppsägning att en
kan blipersonalavvecklinganställdtänkasockså snartattatt anaren

utbildning innanbekostnad genomgåaktuell och väljer att egen
rättviseskälsåledestill detta. fimisinitiativ Detarbetsgivaren tar som

förmånsbeskattningenfrån närundantagi viss mån talar göraattemot
orättvisasådanpersonalavveckling. Enförgäller kostnaderdet

fårsituationermänniskor i vissadag, eftersomfinns dock redan i en
inte får det. Demedel medan andraallmännabekostadutbildning av

låggrundmänniskoroftastbetald utbildningfår är som avsom en
arbets-ställningskäl e.d. harsocialautbildning, en svagav

inte kanarbetsskadasjukdom ellergrundmarknaden eller avsom
oftapersonalavvecklingssituationer detyrke. ärfortsätta i sitt gamla I

blivit allt vanligaredet har ävendrabbas,lågutbildade attmensom
eftersomdrabbas,förhållandevis god utbildningmedpersoner en

arbetskraft inomminskad efterfrågantillsamhällsutvecklingen lett
områden.vissa

utökningsåledesställning tillutredningen harVad äratt ta om en
sådangynnade. Enskattemässigtbör ske de ärgrupper somav

demökad orättvisainnebäraskulle visserligenutökning gentemoten
intedemsin utbildning ochsjälva betalar även gentemot somsom

arbetsgivarehar någonoch därför intearbetsmarknadenkommit in på
Å sidanandratänkas betala.kantrygghetsstiftelseeller någon som

förmånsbeskattningenfrånundantaglämpligt utformatinnebär enett
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ökad rättvisa mellan olika skäl fått svårigheter pågrupper som av
arbetsmarknaden.

måsteaspekt beaktas den samhällsekonomiska. SerEn ärsomannan
samhällsekonomin i bör undantag från förmånsbe-till stort ettman

några effekter, eftersom åtgärderskattningen inte få negativa de som
fråga bör leda till den enskilde fårdet här normaltär att ett nyttom

förarbete och blir självförsörjande i stället anlita samhälleligaatt
stödformer. samhälle vårt med minskad efterfrågan påI ett som

områden måste allarbetskraft inom många dock ha i åtanke attman
leder till anställning. Ser till effekterna påutbildning inte en ny man

skatteinkomster kan undantag från förmånsbeskattning ledastatens ett
Åtill viss minskning dessa. andra sidan bör, tidigare nämnts,somav

beaktas förmånsbeskattning i dessa hänseenden för närvarande skeratt
omfattning. lämpligt undantag från förrnånsbe-i begränsad Ett avvägt

skattningen inte innebära ökade utgifter för samhället iskulle således
positiva effekter på sarnhällsekonomin endastha ochstort utan snarare

i begränsad omfattning leda till minskade skatteintäkter.
för- ochVid bedömning nackdelarsammantagen av anseren

från förmånsbeskattningen bör detutredningen undantag göras näratt
för personalavveckling. utformningengäller kostnader Den nämnare

sådant behandlas i följande avsnitt.och omfattningen undantagettav

Utformningen5.5 undantagsregelav en

regel undantag från förrnånsbeskattning kan konstruerasEn om
olika kan knyta till vilken förmån det frågaDen ärsätt. typan av som

utfonrming sikte behovet ocheller ha allmän tarom en mer som av
fråga. kan också utformas så endastsyftet med åtgärden i Den att

åtgärder alltför kostsamma blirkortvariga åtgärder eller inte ärsom
förmånsbeskattning. möjligt begränsabefriade från Det är även ettatt

från fönnånsbeskattningen till sådana fall då det inte skulleundantag
utbildningen bekostatsha blivit fråga fönnånsbeskattning om avom

AMU-utbildning.staten t.ex.genom
vidtas iUtredningens kartläggning visar de åtgärderatt som

personalavveckling skiftande slag både vad gällersamband med är av
dockåtgärdernas karaktär, omfattning och kostnader. Syftet är

för åtgärder, nämligen underlätta för dendetsamma samtliga att
arbetslivet.enskilde bli kvar iatt

så gäller vissaundantagsregel konstrueras den endastEn attsom
mindre omfattning alternativt kostnaderåtgärder eller åtgärder uppav

och kan lätt uppfattastill leder till gränsdragningsproblemvissa belopp
medföra adekvatagodtycklig. sådan avgränsning kanEn även attsom

fråntill undantageffektiva faller utanför möjlighetenoch åtgärder
dennaför regel medförmånsbeskattningen. finns också riskDet att en
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samhälletiförhållandenahandändras efterkonstruktion behöver som
Även åtgärdermedjämförsundantagsregelförändras. somsomen

medförakanstelbent ochbliriskerar attbekostas attstatenav
omfattas.kommerintevärdefulla insatser att

syftetochbehovetsikteutformningallmänEn tar avsommer
uppkommeråtgärderBehovetföredra.därföråtgärdenmed är att av

syftetuppsägningssituation och äribefinner sigenskildedennär en
därförUtredningenarbetslivet.kvar iskall kunnahan anseratt vara

två kriterier.utgångspunkt i dessamedregel bör konstruerasatt en
förmånervissakan finnasdethindrar intesagdaDet att som avnu

undantagsregel. Som nämntsbör omfattasskäl intespeciella av en
förekommer ärde förmånerkartläggningutredningensvisar att som

dockfönnånernavanligaste ärkaraktär. Deskiftandemycketav
ochoutplacementåtgärderocksåutbildning,alltframförtjänster, men

ellermed densamband ärSärskilt iolika slag.information att somav
företagönskemåluppsägning harhotas starta ett egetattomav

innebärakankaraktär. Dessaförmåner attförekommer annanenav
tilllokalerställerarbetsgivarentidigareeller denarbetsgivaren ---

symboliskteller tillvederlagverksamhetenför ettförfogande utan
inventarierskänkerarbetsgivarenocksåförekommersådant. Det att

säljerellerkopieringsmaskin etc.fax,datorer,Kontorsutrustningoch
detförekommerVidaremarknadsvärdet. attunderutrustningsådan

deneller tjänsterbeställaåtar sigarbetsgivaren att nyeavvaror
Även utflödeutgåttförmånharfalli dessaföretagaren. ett avsomen

aktuell.bliförmånsbeskattning kanochtjänsten
starta-eget-förmânerdeanknytning tillhar vissförmånEn somsom

lånlån ellerräntefrittförmåndenstyckeföregåendei ärnämnts av
punkt 10regleras isärskiltmarknadsvärdetunderstigerdär räntan som

någotinteförmån dockärtill 32 § KL. Dennaanvisningarnaav
personalavvecklingssitua-iförekommerförmånerförtypisksätt som

inteförmåndär. Enförekommagivetviskan äventioner, sommen
före-personalavvecklingssituationertypisk förheller är men som

tjänste-tidigaredenfår köpaföretagarendendärkommer är att nye
marknadsvärdet.pris underbilen till ett

föregåendebådai deförmånerde nämntsgällerNär det som
informationutbildning,gällerdetintesåledes närstyckena detär som

fallvissatjänster. Ifrågaoutplacementåtgärderocholika slag omav
ikanfår något omsättasskattskyldigedenförmåneninnebär att som

värdetdärförmånerfrågadetfallIdator. ärvart omt.ex. enpengar,
detpå helt närmätbart sätt änekonomisktenskilde annatför den ettär

till någonförmånsådanliknande. Omochutbildning utgesgäller en
rörelseresultatetpåverkas dessutom t.ex.företag avegetstartarsom

dåfalli debestämsinventariervärdeminskningförunderlagethur av
arbetsgivare.tidigarefrån sininventarierövertagitföretagarenden nye

ochutbildningfrånpåtagligtsåledesskiljer sigförmånerDessa
mångadär detförmånerockså frågaförmåner. Detliknande är om
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gånger kan svårt vilket värde förmånenavgöra har förattvara
möjligheten till fortsatt förvärvsarbete. Utredningen därför attanser
endast utbildning och liknande tjänster skall undantas från förrnånsbe-
skattning. Till sådana tjänster hör givetvis utbildning, inforrna-även
tion, affärsidéer och liknande för den skalltest startaav eget.som
Förmånliga datorer, möbler 0.d.övertag sig de denövertasav vare av

skall eller den räknar med fortsätt-starta eget ävensom attav som
ningsvis anställd skall dock inte omfattas undantaget frånvara av
förmånsbeskattning.

En ersättning särskilt regleradär och förekommer såvälsom som
i samband med personalavveckling i andra sammanhang ärsom
ersättning för tlyttningskostnader. Sådan ersättning redan underär nu
vissa förutsättningar skattebefriad. Om skattskyldig grunden av
byte verksarnhetsort flyttat till bostad fåttoch särskild ersättningav ny

sin arbetsgivare eller allmänna medel för flyttningskostnadenav av
skall nämligen ersättningen enligt 32 § 4 KL inte tasmom. upp som
intäkt. Bilersättning överstiger det avdrag medges försom som resor
med bil enligt punkt 4 anvisningarna till 33 § KL omfattasegen av
dock inte skattefriheten. Det bör påpekas skattefriheten endastattav
gäller det arbetsgivaren dennär är verksarnhetsortennya som
betalar tlyttningskostnaden. Vidare kan bestämmelsennoteras att

Ändringenändrats så SFS 1993:1515. innebarsent som genom en
precisering vilka kostnader skall räknas flyttningskost-av som som
nader någon utvidgning skattefriheten gjordes inte. Medmen av
hänsyn till bestämmelsen nyligen riksdagenprövats och dåatt av
ersättning för flyttningskostnader knappast kan hänföras till sådana
tjänster enligt föregående stycke skall omfattas undantaget frånsom av
förmånsbeskattning utredningen någon ändring dennaattanser av
bestämmelse inte bör göras.

Vad sedan gäller kriteriet den enskilde skall befinna sig iatt en
uppsägningssituaiton kan till början konstateras utredningensatten
kartläggning visar åtgärder in vid olika tidpunkter.sätts Det inteatt är
ovanligt så sker redan innan de anställda fått beskedatt om upp-
sägning. I andra fall påbörjas åtgärderna först under uppsägningstiden.
Inte så sällan påbörjas utbildning redan innan beskeden om upp-
sägning föreligger, fortsätter under uppsägningstiden och avslutas först
sedan anställningen har upphört.

Det enligt utredningens meningär arbetsmarknadspolitiska ochav
sociala skäl viktigt åtgärder på så tidigtsätts stadiumatt ett som

Ävenmöjligt. samhällsekonomiska och statsfmansiella skäl detärav
viktigt så sker, eftersom då kan undvika periodatt man en av
arbetslöshet med arbetslöshetsersättning innan utbildningt.ex. en
börjar. Därtill kommer betydelsen den enskilde inte fjärmas frånattav
arbetslivet. Det skulle visserligen rättstillärnpningssynpunktur vara
enklast kunde knyta uppsägningskriteriet till viss bestämdom man en
tidpunkt, den dag då den anställde får del uppsägningsbeske-t.ex. av
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åtgärdervissainnebäraskulle dockLOA. Dettaenligt 10 § attdet som
utanför detfallaskullestadiumtidigtpåbörjas pålämpligen ett

Vadtillfredsställande.skulleintevilketområdet,skattebefriade vara
ellerenskildedenutredningen ärenligtdärförbör krävas är attsom

härmed ärhandförstaarbetslös. Ibliriskerar sompersonatt enavses
initieradarbetsgivarenföljdarbetslös tillblieller riskerar att en avav

anställdedentänka sigemellertidkanMan även attuppsägning. av
Även dennasig själv.tvingadsig sägaskäl kännernågot att upp

kanbestämmelsen. Det nämnas ut-in atttäckassituation bör av
medarbetslös överensbli stämmerriskerarellerärtryckssättet att
för-enligt 9 §arbetsmarknadsutbildningförvad krävs attsom

arbetsmarknadsutbildning.1987:406ordningen om
Även syfta tillskallfrågaåtgärden ikriteriet attutformningen attav

olikautformaskanarbetslivetikvarskall kunnaenskildeden vara
arbetslivsinriktadeföravdragsrättlagbestärmnelsendenIsätt. omnya

användertill 23 § KL34anvisningspunktrehabiliteringsåtgärder
anställdetill densyftarrehabiliteringenuttrycket attsig attman av

böruttryckssättliknandeförvärvsarbeta. Ettfortsättaskall kunna att
bestäm-nämndadendockbörhär. Noterasanvändaskunna att nyss

skatt-dennämligenbevisbörderegel,med attkombinerasmelsen en
harrehabiliteringenvisakunnaskallarbetsgivaren,skyldige, dvs. att

syftet.nämndadet
sjukförsäkringenfrånrehabiliteringunderersättninggällerdetNär

kanersättningpraxisihararbetsskadeförsäkringen attansetteller man
lämpligtförsäkradedenförsyftar tillomskolningutgå under ettsom

ordnagåromskolningså detinte attfår dockarbete. Det att utanvara
annonsför-ersättningBl.a. har vägratslämpligt arbete. enett annat

FÖD Delvis87:45.till socionomsigutbildavillesäljerska som
samrått medhon inteberottmål hai dettautgångendock attsynes

utbildning.påbörjade sinhoninnanarbetsmarknadsmyndigheterna
utbildningeninte barakrävaskallsåledes attFråga är manom

förvärvsarbetafortsättaskall kunna utananställdetill den attsyftar att
förbetydelseväsentlignödvändig ellerskallåtgärdenockså avatt vara

kannågotpå sättelleruppnås stramaskall annatsyftet uppatt manom
undantagsregelnsigfrågakankonkretbestämmelsen. Rent omman

sittmedbliriskerarvisserligenden attgällaskall avt.ex. som
han lättutbildningattraktiv görhar attarbetenuvarande somenmen

hanomfattasSkall sådanhåll.påfå arbetekan omannat personen
skaffa sigpåvillochyrkepå sitt atthar ny,tröttnat enpassat.ex.

sådansällanuppstår dockSannoliktutbildninglångkanske en
trygghetsstiftel-mindreocharbetsgivare ännueftersomsituation, enen

utbildning.sådanbetalamedskulle gånormalt inte att ense
skattelindring ärtveksamtdär detexempel ärEtt omannat

ochiskälarbetsmarknadspolitiska ärmotiverad sompersonenomav
däryrkesområdeinomutbildningfåönskarlågutbildad ettför sig är

Även problemetsannoliktdocksiglöserhärråder.arbetslöshetstor
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i allmänhet på det arbetsgivarensättet inte ställer och betalaratt upp
sådan utbildning. I fall beträffande det exemplet kanvarten senare

vidare påstå utbildning inom område med arbets-attman etten stor
löshet knappast förbättrar den enskildes situation på arbetsmarknaden

följaktligenoch inte heller syftar till den anställde skall kunnaatt
fortsätta förvärvsarbeta. Uttrycket kunna fortsätta innebäratt vidare

i det förstaäven exemplet faller utanföratt undantagsregeln,personen
eftersom utbildningen i hans fall inte syftar till eller i fall intevart-
behövs för han skall kunna fortsätta förvärvsarbeta.att att-

Även beträffande vissa korta kurser allmänt innehåll, såsomav mera
de ofta förekommande data- och språkkurserna, kan diskutera hurman

Ådet direkta värdet för den fortsatta förvärvsverksamheten.stort är
andra sidan kan sådana kurser bas för fortsattutgöra utbildning ochen
således väsentlig betydelse för den enskilde skall kunnaattvara av
fortsätta förvärvsarbeta. Ett tveksamt fallatt är t.ex.mer om en
uppsagd ekonom läser konsthistoria i avvaktan arbetsmarknadenatt
för ekonomer skall ljusna och får terminsavgift och kurslitteratur
betalda arbetsgivaren. Denna utbildning behövs knappast förav att
ekonomen skall kunna fortsätta arbeta kan naturligtvisatt men vara

så betydelsefull och utvecklande för honom. Den bör dock intenog
föranleda skattelindring.

ÄvenfördaDet har hittills gällt olika utbildningar.resonemanget
utbildning den jämförelseär vanligaste åtgärden i sambandutanom

med personalavveckling förekommer också andra åtgärder. Det
finns också åtgärdspaket huvudsakligen eller i fall till viss delvartsom
innehåller utbildning också innehåller allmän informationmen som om
samhället och arbetsmarknaden, hur söker jobb Dessaom man osv.
åtgärdspaket inte helt billigaär kan kosta 25 000-50 000 krutan per

De dock utformade sådant de kansättperson. ettsynes attvara
nödvändiga eller i fall väsentlig betydelse för denvartanses attav

enskilde skall kunna fortsätta arbeta.att
En ganska företeelse i personalavvecklingssammanhangny som

också ligger utanför de egentliga utbildningsförmånerna outplace-är
mentåtgärder. Dessa riktar sig ofta till i chefsställning ochpersoner
kostnaderna kan uppgå till betydande belopp, omkring 100 000 kr per

eller Enligtännu uppgifter utredningen fåttperson mera. som
förekommer outplacementåtgärder lägre nivåeräven ochnumera

inte heller alltid så kvalificerade tjänster kostnaderna blir såavser att
höga nämnts Emellertid bör kostnadernas storlek isom ovan.
allmänhet inte avgörande för åtgärd skall omfattasvara om en av
undantagsregeln. Det får arbetsgivare normalt inte betalarantas att en
oacceptabelt höga kostnader för köpa outplacementtjänsteratt t.ex.

Ävenövertalig chef. outplacementåtgäder kan såledesen anses vara
åtgärder nödvändiga ellerär väsentlig betydelse för densom attav
enskilde skall kunna fortsätta förvärvsarbeta, åtminstoneatt om
kostnaderna uppgår till rimliga belopp.
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väljer för kvalificera kravetVilket uttryck än attattman
fortsatt förvärvsverksamhet torde tillärnpnings-åtgärden skall syfta till

praxis. den exemplifiering avdragsrättenproblem uppstå i I av som
nödigt förförekommer uttrycket som varitfinns i § KL33 1 mom.

i tidigare nämnda undanta-fullgörande. Emellertid har dettjänstens
beslutats riksdagen,förrnånsbeskattning nyligenfrånget avsom

fullgörandet hansväsentlig betydelse föruttrycket avanvänts av
fleruttryck får täcka någotarbetsuppgifter. sistnämnda anses

nödvändig. åtgärd skallåtgärder åtgärden skall Attän varavara enom
uttryck förenligt utredningen lämpligtväsentlig betydelse närär ettav

åtgärdarbetsmarknadspolitiska skäl undantadet befogatär att enav
användaockså fördel kanfrån fönnånsbeskattning. Det är en om man

från förrnånsbeskattningen.uttryckssätt för olika undantagsamma
ellerföreslår därför regel innehåll denUtredningen äratt somen av

förmåner i forminte skall beskattas förriskerar bli arbetslösatt av
väsentligliknande tjänster, förmånenutbildning eller är avom

förvärvsarbeta.för han skall kunna fortsättabetydelse attatt
något dekostnader betalasTilläggas kan trygg-att avsom av

kost-behandlashetsstiftelser finns bör sätt som omsammasom
enlighet med det tidigarearbetsgivaren. inaden betalades Detta ärav

RÅ liknanderef. bör medrättsfallet 1988 127. Detsammanämnda en
i rättsfall kunna tillämpasRegeringsrätten dettamotivering använtsom
till den tidigare arbetsgivarenstiftelse med anknytningt.ex.om en

bidragit till finansieringenarbetsgivaren harbetalar kostnaden. Om av
föreligga mellanviss anknytningstiftelsens verksamhet kan ansesen

utgåttförmånen kan haoch den anställdestiftelsen gör att ansessom
för tjänsten.
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i sambandBeskattning fönnåner6 av

utbildning i allmänhetmed

förslag:Utredningens
betydelse förväsentligutbildningfriFörmån är avsomav

intäkt.inteverksamhet skallarbetsgivarens tas upp som

Inledning6.1

hävdatssammanhang hardet i olikauttalasdirektivutredningensI att
oklara,utbildningarbetsgivaren betald ärdet gällerreglerna näratt av

pådagens kravanpassade tillintefalli vissa samtogynnsamma
Vidmåstereglerna därföroch över.kompetensförnyelse att ses

dethåll hur viktigtfrån fleraframkomkartläggningen varaman anser
föränderligtipersonalen. Vi leverförutbildningsinsatsermed ett

harstrukturomvandlingentekniskadenoch inte minstsamhälle
nödvändig. Denframstår heltpersonalenutbildningmedfört att somav

försvunnitarbeten harmed sig vissahar förtutvecklingentekniska att
detkompetenskrävandevarit änarbetenoch ersatts mersomav nya

företagpersonalomplacera denkunnaarbetet. Förförra ettatt som
utbildningsinsatser. Denmednödvändigtoftadetredan har är

det nödvändigtmånga falliintemationaliseringen gör attpågående
dethållfrån fleraframförs vidarespråk. Detpersonalen iutbilda att

yrkeskarriärsinundervanligarealltblikommer attatt en person
självklarhet.regeldåUtbildningyrke.till ärväxlar annatett som en

utbildningvidare denframgårkartläggningutredningensAv att som
framfördesnågot hållkaraktär. Frånolikamycketförekommer är av
personalenförarbetsvecka avsättsantal timmarvisst attatt ett per

hadeföretagendenågrautbilda sig. Inom störreskall kunna manav
tidsmässigtsigchefer sträckte överför högreutbildningsprogram som

Utbildningenutbildning.intensivperiodermed olikaårs tid,ett av
före-Vidarei världen.platserolikafall oftai dessaäger rum

företagennivå inomnågot lägrecheferutbildningkommer enav
bådeskerförekommerutbildningDeni s.k. mentorprogram. som
inomredan finnskunskaperutnyttja deinternt att somgenom

utbildningsprogramuppköpföretagen, även externt avavgenommen
utbildningsföretag.särskilda
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6.2 Grtmdutbildning fortbildning

Den i praxis ofta förekommande gränsdragningen mellan grundutbild-
ning och fortbildning har i gällande betydelse både för förmånsbe-rätt
skattningen och för den enskildes avdragsrätt. Då denna gränsdragning
kan härledas förtill den samtliga inkomstslag bestäm-gemensamma
melsen avdragsrätt i 20 § KL lämnas redan här redogörelse förom en
avdragsreglerna. I 20 § första stycket stadgasKL vid beräkningenatt

inkomsten från särskild förvärvskälla skall alla omkostnader underav
beskattningsåret för intäkternasförvärvande och bibehållande avräknas
från samtliga intäkter i eller värde influtithar ipengar pengars som
förvärvskällan under beskattningsåret. I andra stycket nämndaav
lagrum stadgas bl.a. avdrag inte får för den skattskyldigesgörasatt
levnadskostnader och därtill hänförliga utgifter. 33 §I 1 KLmom.

behandlar avdrag under inkomstslaget tjänst stadgas med vissaattsom
begränsningar får från intäkt tjänst avdrag för samtligagörasav
utgifter, vilka kostnader för fullgörandeär tjänsten.att anse som av
Dessutom medges vissa andra avdrag, för kostnader föräven t.ex.

till och från arbetet.resor
Riksskatteverkets Handledning förI beskattning inkomst ochav

förmögenhet vid 1995 års taxering 336 med fort-sägs attm.m. s.
bildning löpande vidmakthällande redan förvärvadeettavses av
kunskaper sådana kunskaper erfordras för hålla sig å joursamt attsom
med utvecklingen för tjänst redan innehar. Enligt nämndaen som man
handledning utbildning grundutbildning å andra sidan attavser
kvalificera till högre tjänst. I publikationen Det svenskaen
skattesystemet Grosskopf och Rabe i 8:e upplagan, 172av anges s.

eftersom avdrag inte medges för förvärv förvärvskälla kanatt av en
kostnaden för förvärva anställning inte bli avdragsgill.att en

Framför allt i rättspraxis har i stället för attsenare man resonera
kring vad grundutbildning eller fortbildning grundat sittärsom
ställningstagande utbildningen kan fullgörandeom anses som av

RÅ RÅtjänst se 1967 ref. 52 ochI 111 1994 ref. 4 ocht.ex. samt
1994 Regeringsrätten55. har i dessa fall utbildningennot ansett att

frågai den medföraägnad högre kompetensoavsett att attvar- -
fullgörandejämställa med tjänst. Som grund för detta harattvar av

åberopats den genomgick utbildningen hade bibehållnaatt som
lönefönnåner eller någon form särskild ersättning.av

rättsfall kanEtt tala ovanståendeemotsom synas resonemang -
dvs. avgörande för avdragsrätten utbildningskostnad kanäratt om en

fullgörande tjänsten, inte det fråga grundutbild-ärses som av om om
RÅningskostnader eller 84 13. Rättsfallet gäller i och förär-

sig inte utbildning, dock förvärvande högre kompetens.men av en
Regeringsrätten vägrade i detta fall anställden person som var som
revisor på revisionsbyrå föravdrag kostnad för ansökan hosen
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erhöllsdettarevisorgodkännande närKommerskollegiet somom
godkännandetföljande. GenomMotiveringenförsta gången. somvar
formell kompetensförvärvatsitt yrkeinomKristina Hrevisor har en

ägde.dessförinnanhondenstörre änärsom
praxisvisarkammarrättspraxis exempeliockså attfinnsDet som

Regeringsrätten vägrabeslutavsnitt 2.4.3oklar. I nämns attär ett av
blivitharmåliprövningstillstånd tretre personer somavsersom

betaldarbetsgivarengenomgåttdeförförmånsbeskattade att en av
utbildningmarknadsekonomiskhögreInstitutet förpåutbildning

vadbeaktandeMedföljande.motiveringIHM. Länsrättens avvar
varithainteutbildningenlänsrättenanfört timerX har att synes

tillsyftatbibehållande attför tjänstensnödvändig utan snarare
terminsavgiftenförErsättningeneller tjänst.anställningkvalificera till

vilkenförmåntillhandahållenarbetsgivarendärförpå IHM utgör av
inteändradetjänst. Kammarrättenunder inkomstdeklarerasskall av

prövnings-vägradeRegeringsrätten nämntsochdomarlänsrättens som
målen.tillstånd i

fråganställaanledningfinnsdetUtredningen attatt om enanser
gällerdetgrundutbildningoch närfortbildningmellangränsdragning

dagensiutbildningsinsats ärbedömningenskattemässigaden enenav
gränsdragning.lämpligsamhälle

frågadet ärmed kan konstateras närbörjaTill att om enatt
universitetsut-förvärvskälla,skaffa sigutbildning för t.ex.att enen

tjänstinkomst ärdärmed uppbäraocharbetefåbildning för att ett av
nuvarandemed synsättgrundutbildningsådanfrågadetta somom

ochbetalararbetsgivarenförmånsbeskattningskulle medföra somom
utbildningskostnaderna.föravdragsrättmedförakansidan inteâ andra

närvarandeförbedömning ävenutredningensenligttordeDet anses
tillsyftarutbildningdet frågagrundutbildning ärnär somenomvara

företagutanför dettjänstskall erhållaenskildeden somatt annanen
personalavveck-samband medfall iidetanställd Atthan är vart en

anställdutbildaarbetsgivareföraktuelltkan blilingssituation att enen
kartläggningen.vidframkommitharföretagetutanförarbetetill ett

detfortbildningdet närtveksamheter äringaråder detDäremot attom
sighållaskallenskildetill densyftarutbildningfråga attär somom

förvärvafrågadetochutvecklingen när ärmed även attâ jour nyaom
denbehållaskall kunnaförnödvändigakunskaper är att mansom

klartheltfortbildning detsådaninnehar. Vid är attredantjänst man
medgesskallenskildeoch denskall skeförrnånsbeskattningingen att

kostnader.för sinaavdrag
följdtillhar detinledningenunderanförtsSom av om-ovan
utvecklingentekniskaoch denarbetsmarknadenpåstruktureringen

Om-personalen.utbildningmedbetydelsefulltalltblivit avmer
försvunnit ochenkelt harheltarbetenvissagjorthardaningama att

kompetenshögreochofta krävtarbetenandra annanersatts ensomav
Dettatjänsten.tidigaredenskötanödvändigt förvad attän varsom
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har medfört arbetsgivarna har varit utbilda den befintli-att tvungna att
personalen för de skall bli skickade klara de arbets-att attga av nya

uppgifterna. Det har i dessa fall ofta varit fråga kompetenshöjandeom
utbildning, denna kan ha varit nödvändig för intäkternasmen anses

Ävenförvärvande och för tjänstens fullgörande. i de sistnämnda
situationerna utredningen det enda rimliga betraktaäratt attanser
utbildningen, denna oftaäven kompetenshöjande, sådanärom som
utbildning skall leda till förrnånsbeskatting den enskilde.som av

Det anförda talar för det oförenligt med samhällsutveck-ärattovan
lingen frågan,vid förmånsbeskattning skall ske för utbildnings-att om
kostnader dra skiljelinje mellan grundutbildning och fortbildning.en
Vid den skattemässiga bedömningen bör därför bortse från dessaman
begrepp och i stället utgå från det behov utbildning denav som
enskilde har för kunna de krav ställs grundatt motsvara upp som

tekniska och andra förändringar arbetsplatsen.av

6.3 När skall förmånsbeskattning ske

Den allt snabbare förändringen tekniken ställer ökade krav påav
kompetensutveckling och flexibilitet hos arbetskraften. Vid kart-
läggningen har, framkommit de olika arbets-nämnts, attsom ovan
givarna prioriterar kompetensutvecklande utbildning personalen ochav

beredda ganska beloppär utbildningskostnader. Vidatt satsa stora
intervjuerna har framhållits från arbetsgivarnas sida det viktigasteatt
kapitalet företagi personalens kompetens. Att personalen harärett

kompetens inte minst viktigt förrätt behålla konkurrenskraftenär att
i internationellt perspektiv. allmännaDen inställningen frånett
företagen såg det självklartnärmastatt attvar man som en av
arbetsgivaren betald utbildning den anställde genomgår på betaldsom
arbetstid inte skall leda till någon fönnånsbeskattning.

Mot alltför undantag från förmånsbeskattningengenerösa skall
ställas det i direktiven de förslag läggs inte fåratt öppnaattanges som
möjligheter till överflyttning lön till skattefria förmåner med däravav
följande intäktsbortfall för det allmänna. Det den grund-sägs att
läggande principen likformig beskattning måste upprätthållas såom
långt möjligt.som

Vid sammanvägning de olika omständigheterna detären av
utredningens uppfattning det godtagbart samhällsekonomiskäratt ur
synvinkel underlåta fönnånsbeskattning i vissa situationer ävenatt om

anställd får kompetenshöjande utbildning, har samband meden en som
företagets verksamhet, betald sin arbetsgivare. Utgångspunktenav
måste dessutom arbetsgivare i allmänhet inte bekostarattvara en en
utbildning för sina anställda han inte denna ärattom anser av
väsentlig betydelse för företaget.
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förskjutning undanta viss kompetens-Fråga då denär attmotom
ändringfrån skatt i praxis tillräcklig ellerhöjande utbildning är om en

alltbehövs. Med tanke på den oklarheti lagstiftningen trotssom
klargöran-råda i praxis utredningenfortfarande får att ettanseranses

föregående kapitelUtredningen har ikrävs i lagstiftningen.de
iuppsägningssituationerinte skall skeföreslagit fönnånsbeskattningatt
för anställd skallväsentlig betydelseförmåner är att enavav som

ändringsförslag täcker införvärvsarbeta. Dettakunna fortsätta ävenatt
behövs förinte får den utbildningutbildningsförmâner. Den somsom

arbetsplatsen hamnar i ochkompetens ställs påde ökade krav som
förlora sitti situation då han riskerarför sig förr eller attsenare en

tidigaremöjligen gällande denkan därförarbete. Det göras att
förskattelindringtäcker in de krav påföreslagna lagändringen

rimliga.kompetenshöjande utbildning kansom anses
mycket angelägetutredningen detEmellertid är attatt enanser

anställda fårbåde till hanspå tidigt stadiumarbetsgivare attett ser
god tid förberederbehåller sin kompetens och isådan utbildning deatt

den tekniskaändrad produktion e.d.dem de krav t.ex.som
utbildningkompetenshöj andeutvecklingen ställer bekostaattgenom en

inom helt yrke. Eni vissa fall utbildningoch kanske ett nytt annan
gäller förmånför särskild regelomständighet talar avsomsom en

finnsmyndigheter, försvaret,det inom vissautbildning är t.ex.att
anställde inte kanvilket innebär denfullmaktstjänster, sägasatt upp.

försvaretkartläggning kunnat konstateravid sinUtredningen har att
för utbildning inomanställda betalar kostnaderinte så sällan för sina

har fullmakts-yrkesområde för bl.a. sådana anställdaheltett nytt som
uppsägning.således inte kan riskeratjänster och sägas

särskild regelhänsyn till det anfördaUtredningen med att enanser
under pågåendebeskattning utbildningsförmânerbehövs gäller avsom

föreligger.risk för uppsägning inteanställning, även om

Utformningen undantagsregel6.4 av en

särskild regeluppnå införafrämst börVad att omengenomman
mening delsenligt utredningensförmånsbeskattning vid utbildning är

ligger pågäller utbildningarundvika oklarheter detnäratt som
frånkompetenshöjande och inte, delsmellan vad ärgränsen attsom

klart kompetens-undanta vissa utbildningarförmånsbeskattning ärsom
sambandisådana utbildningar förekommerhöjande, nämligen som

förändringar i arbetsgivarens verksamhet.med
fönnånsbeskattningfrånförsta förutsättning för undantag ärEn att

ingenjörverksamhet. Ensamband med arbetsgivarensutbildningen har
inte förmånsbeskattasteknikinriktat företag skall självklartett om

hålla sig âför han skallgenomgår utbildning behövshan atten som
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jour med den tekniska utvecklingen inom sitt speciella omrâde.
Däremot skall han inte slippa förmånsbeskattning han läserom
konsthistoria, etnologi e.d. och arbetsgivaren betalar kursavgifter och
kurslitteratur. Om ingenjören däremot läser franska och det företag
där han anställd har affärer med Frankrike bör förrnånsbeskattningär
inte ske ingenjören i fråga hör till den personal sköter ellerom som
skall sköta kontakterna med Frankrike. Det räcker således inte med att
utbildningen har samband med företagets verksamhet. skall ocksåDet
förväntas till för eller kanske hellre förväntasännunyttavara vara av
väsentlig betydelse för företagets verksamhet.

Som bör enligt utredningen förmånsbeskattning kunnanärrmts
underlåtas i vissa situationer arbetsgivaren bekostaräven heltnär en

utbildning. Det kan gälla kontorist arbetsuppgiftert.ex.ny en vars
försvinner grund arbetsplatsens datorisering och behöverav som
omskolas för sköta helt arbetsuppgifter inom företaget. Underatt nya
kartläggningen har utredningen från bl.a. Telia erfarit vissaatt typer

arbeten försvunnit och andra har tillkommit i samband medav
datoriseringen. I dessa och liknande situationer utredningen attanser

Ävenförmånsbeskattning bör undvikas. i dessa fall måste utbildningen
väsentlig betydelse för arbetsgivarens verksamhet. Enanses vara av

fråga kan diskuteras så långa utbildningarär ävensom om pass som
gymnasieutbildningar eller motsvarande kan väsentliganses vara av
betydelse för arbetsgivarens verksamhet. Det framkom vid kart-
läggningen för kunna utbilda personalen till klaraatt att att ett nyttav
arbete i samband med förändringar arbetsplatsen har iblandman
börjat med utbildning till viss basnivå, ofta gymnasieut-upp en
bildning. bas harDenna varit förutsättning för utbildning till etten

arbete på arbetsplatsen. Det anförda innebär i vissa fall kannytt att
så långa utbildningar gymnasieutbildningaräven pass som anses vara

väsentlig betydelse för arbetsgivarens verksamhet. Fråganav om en
utbildning väsentlig betydelse för arbetsgivarens verksamhet fårär av
således efter prövning det enskilda fallet.avgöras en av

Det kan dock diskuteras begreppet väsentlig utbildning kanom
alltför vitt och innefatta förmåner utbildningävenanses vara av som

inte bör undantas från beskattning. En alternativ formulering kan
därför förmånen utbildning inte skall till be-att tasvara av upp
skattning dels utbildningen behövs för den anställde skall kunnaattom
fullgöra sina arbetsuppgifter, dels för han i samband med föränd-att
ringar i arbetsgivarens verksamhet skall kunna åta sig arbets-nya
uppgifter.

Utredningen har dock för föreslå förmån utbildningstannat att att av
väsentlig betydelse för arbetsgivarens verksamhet skallärsom av

undantas från förmånsbeskattning. För utbildning skall omfattasatt en
undantaget det dock viktigt klargöra utbildningen harär att att ettav

tydligt samband med arbetsgivarens verksamhet och dessutom är av
väsentlig betydelse för denna.
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Avdragsrätt för levnads-7 Ökade

kostnader och resekostnader m.m.

Utredningens förslag:
åtnjuter förmån fri utbildning eller tjänst iDen som av annan

samband med personalavvecklingssituation har till avdragrätten
för kostnader för till och från utbildningsplatsen. En sådanresor
skattskyldig har också till avdrag för ökade levnadskostnaderrätt

för sådana kost-och hemresor han har uppburit ersättningom
nader. Avdraget får sig överstiga uppburen ersättning eller,vare
såvitt ökade levnadskostnader, särskilt föreskrivna schablon-avser

år efter utgångenbelopp. Avdrag medges under högst ett av
uppsägningstiden.

Utredningen föreslår inte några ändrade regler för den enskildes
under på-avdragsrätt för kostnader i samband med utbildning

gående anställning.
föreslår någon nuvarande reglerUtredningen inte ändring av

för anställdas utbildnings-det gäller arbetsgivares avdragsrättnär
utbildnings-och heller det gäller avdragsrätt förkostnader inte när

för delägare i handels-kostnader för enskilda näringsidkare eller
bolag.

Inledning7. 1

för samtliga inkomstslagRegler avdragsrätt finns dels i denom
23 § KL såvitt gällerbestämmelsen 20 § KL, dels igemensamma

särskildsåvitt gäller tjänst. Avnäringsverksamhet och i 33 § KL
i 20 §sammanhang den allmänna bestämmelsenbetydelse i detta är

för intäkternas för-avdrag får för alla omkostnaderKL görasatt
inkomstbibehållande. fråga avdragsrätten undervärvande och I avom

utgiftertjänst knyts intresset främst till vilka är att somsom anse
kostnader för fullgörande tjänsten.av

rättsläget förUtredningen skall i detta kapitel något analysera hur
för kostnader dennärvarande det gäller avdragsrättär när som

personalavveckling och utbildning ochenskilde har i samband med ta
såändra reglernaställning till i vad mån det finns anledning att att

behandling i skattehänseende, detuppnår likforrnig oavsett omman en
den enskilde betalar.arbetsgivaren ellerär som
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enskildes7.2 Den avdragsrätt

personalavvecklingi med7.2.1 Avdragsrätten samband

personalavveck-utbildning iUtredningens kartläggning visar t.ex.att
överenskommel-olika Ofta träffasfinansieraslingssituationer sätt.

framför allt naturligtvis mellan arbets-inblandademellan parter,ser
ochnågon trygghetsstiftelsernaanställde,givaren och den även avmen

Arbetsgivaren ellerdeltar ofta i finansieringen.arbetsförmedlingen
kurskostnadensådant fall åta sig betalatrygghetsstiftelsen kan i attett

för kostnader hansjälv får stå andramedan den enskilde som
för kostnaderVidare kan ersättningåsarnkas, resekostnader.t.ex.

trygghetsstiftelse. mycketarbetsgivaren eller Hurbetalas t.ex. enav
olika omständigheter.eller den andra betalar beroroch vad den ene

förmågaönskemål och arbetsgivarensNaturligtvis spelar den enskildes
ocksåbetydelse hurtillmötesgå dessa rolloch vilja ärstoratt men av

och arbetsförmedlingen hartrygghetsstiftelsemamycket pengar som
tillgå.att

ochbehandling förmånsbeskattninglikfonnigFrågan avom en
föreslårdärdiskuterades i 199495: 182avdragsrätt prop. man

förmånenför förmån eller tjänstskattefrihet ärom avav en vara en
haranställde och eller tjänstenbegränsat värde för den envaran

arbetsuppgifter ochanställdesbetydelse för utförandet denväsentlig av
anställningen. Någonförmånen från idet svårt särskiljaär nyttanatt

medinteenskilde föreslås dockavdragsrätt för denmotsvarande
motivering.följande

behandling i be-olikformigleder i och för sig tillDetta en
fall intei motsvarandeeftersom avdragsrättskattningen, en

för kostnaden. Somanställde han självtillerkänns den när svarar
betydligt starkarenormaltframhâllits presumtionentidigare är sett

i detbetydelse för arbetetarbetsredskap väsentligför äratt ett av
själv betalar.anställdearbetsgivaren för det denfall än närsvarar

försvarbar.båda fallen därförolikformig behandling deEn ärav

i debehandling försvarbarolikformigFråga således ärär om en
gårbehandla och detutredningen harsituationer attatt omsom
grund-striderför enskilde inteutforma avdragsrätt den motsomen

i denområde. Somskattelagstiftningensläggande principer på sägs
utgångspunktgrundläggandepropositionen måstetidigare nämnda en

medfinansieraslevnadskostnader skallprivataframledesäven attvara
endastnuvarande huvudregelnmedel och denbeskattade attatt -

förvärvandeför intäkternasvarit nödvändiga ärkostnader som
ligga fast.således böravdragsgilla --
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anledningtill detta finns detställning närmareFör attatt ta
iintresse då främst hurstår i dag. Avanalysera praxis är manvar

fortbildninggrundutbildning ochgränsdragningen mellanpraxis påser
kostnader för fullgöran-bedömer vad kanoch hur som anses somman

kap. 6tidigare bl.a. konstateratUtredningen har sede tjänsten.av
kringrättspraxis i stället förframför allt i attatt resonerasenareman

sitt ställnings-eller fortbildning grundargrundutbildningvad ärsom
fullgörande tjänst.kostnaderna kantagande avsomansesom

personalavveckling harmedförmåner i sambanddet gällerNär
utgått förförmån skall hautredningen i kapitel 5 attansett ansesen

KLi 32 § 1intäkt tjänstbestämmelsentjänsten enligt mom.avom
Omfall efter denna.i vissauppsägningstidensåväl under som

utbildningskostnaderfortsätter betalaarbetsgivarennämligen att t.ex.
rimligenutgår bör dettainte längreuppsägningslön e.d.även när

och den tidigarearbetsgivareöverenskommelse mellanbygga på en
den tidigareutflödeoch följaktligenanställde ett avanses vara

trygghetsstiftelsefallet också detSåtjänsten. ärär t.ex. somenom
utbildningskostnaderna.betalar

används intäkts-de olika uttryckssättFråga dåär resp.somom
harfullgörande tjänsten,förförmånssidan, dvs. för tjänsten avresp.

tjänstenanknytningen tillhur starkdet gällerbetydelse närsamma
intäktssidan gåttgällerpraxis såvittGenerellt kanskall sägas attvara.

skalleller ersättningförmåndet gälltlångtganska när att attanse en
RÅ gällerref. 1271988utflöde tjänsten se t.ex.ett somavses som

ha varit högrekraventrygghetsrâd.ersättning från Däremotett synes
fullgörandekostnad skallfrågandet gälltnär avanses somenom

RÅ mål1:22.framgår 1981 Dettaföreliggerskillnadtjänst. Att aven
hadeanställdlandsting där hondetsjuksköterskagällde varsom aven

sig till läkare. Dessaför utbilda10 000 krfått bidrag attett
motiveringföranledde enligt länsskatterätten,omständigheter vars

påräknatarbetsgivarenantagandethögre instanserna,gillades de attav
förhållandeVid sådantutbildningen.hon gickframtida nytta attaven

för henne. Domsto-skattepliktig intäkt tjänstersättningenutgjorde av
kundeutbildningskostnaderförvidare avdraglarna konstaterade att

nödvändig förvaritutbildningenför det fallendastmedges att
fullgörandesig tillutbildningen hänförellertjänstens bibehållande att

emellertid inteansågsomständigheterSådanainnehavd tjänst.av
inteansågs därförsjuksköterskanfall ochförevarandeföreligga i

medhaft i sambandhonför de kostnadertill avdragberättigad
utbildningen.

RÅ där220,ref. och 1975 Aa1975 28kan ocksåNämnas
istudiernaifrågavarandeför dekostnadenRegeringsrätten attansett

Kostnadernastuderande.avdragsgilla för denför sig inteoch var
denarbetsgivarensådan karaktär ersätteransågs dock att omvara av

intäktskattepliktigvilken ersättningkostnaderna utgöranställde för -
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tjänst bör avdrag medges för kostnaderna i den mån de täcksav av-
ersättningen.

intresse i detta sammanhang ocksåAv det tidigare nämndaär
RÅrättsfallet ref.1994 4 där grund arbetsskadaen person som av

genomgick rehabilitering enligt lagen allmän försäkring och därvidom
uppbar sjukpenning erhöll avdrag för kostnader för mellanresor
hemmet och de platser där rehabiliteringen ägde på den grundenrum

rehabiliteringen ansågs jämställd med fullgörande tjänst. Vidareatt av
kan vissa former utbildning där det utgår skattepliktiganämnas att av
statliga bidrag, arbetsmarknadsutbildning, praxisi jämställs medt.ex.
fullgörande tjänst se avsnitt 2.3.2. skatterättsligaDennärmareav
grunden för medge avdragsrätt för utbildningskostnader har såledesatt
i dessa fall utbildningen jämställs fullgörandemedansetts attvara av
tjänst och avdragsrätt för merkostnader då uppkommer.att

Redan i dag föreligger i många fall avdragsrätt för kostnader i
samband med personalavveckling. Det kan frågat.ex. vara om

Ävenfortbildning sker innan utbild-sagtssom en person upp. om
ningen i viss mån kompetenshöjande detta med nuvarandeär synes
praxis inte heller föranleda några problem. Vad medförstörre som
problem i stället i vilken utsträckning de kostnader denär som
enskilde har kan kostnader för fullgörande tjänsten.anses vara av
Kostnader i samband med utbildning påbörjas efter dendet attsom
tidigare tjänsten har upphört kan knappast kostnader föranses som
fullgörande tjänsten, arbetsgivaren fortsätter betalaäven attav om

kursavgifter. gäller kostnader för outplacementåt-Detsammat.ex.
gärder. Hur avdragsrätten skall hanteras utbildningen påbörjasom
under artställningstiden och avslutas efter det anställningen upphörtatt

inte någotpraxis på och får därför fråga.öppenger svar anses vara en
I det tidigare nänmda examensarbetet personalavvecklingom ur

skatterättslig synvinkel bl.a. analys hur varierande dengörs en av
skatterättsliga behandlingen för närvarande kan bli i typfallolika när
det gäller resekostnader. Följande typfall nämns.

Utbildningen genomgås förunder pågående anställning. och sigI
befarar arbetsgivaren han inom kort kommer tvingas sägaatt att upp
personal inga uppsägningar har aviserats. Den anställde får undermen
tjänstledighet full lön, vilket kan innebära deltagande i utbildningatt
jämställs fullgörandemed tjänst. anställde återgår efterDenav
avslutad utbildning till arbete på tjänsteställe föresamma som
utbildningen, dvs. inget byte tjänsteställe sker.av

2. fallDetsamma i dock skall den anställde efter avslutadett;som
utbildning återgåinte till tidigare tjänsteställe byter tjänsteställeutan
till utbildningsorten redan vid utbildningens Han har dock kvarstart.
sitt arbete.
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Uppsägningslönuppsägningstiden.genomgås underUtbildningen3.
kani utbildning intedeltagandetorde innebärautgår, vilket att

frånbefriadOm den uppsagdefullgörande tjänst.med ärjämställas av
betydelse.avgörandeinte ha någoninte tordearbetsplikt eller

typfallen.deiFöljande analys görs treuppsatsen av

sker, kan hävdastjänsteställeinget bytetypfall därFör ett, av
fall deni dettatjänsteresor. Detbetrakta ärär attatt somresorna

måste därför ioch hani utbildningendeltaanställdes arbete att
kost-anställdeDenarbete företa dessasitt mottarsomresor.

förbil har alltså avdragsrättmedförnadsersättning resor egen
till 33 § KL.anvisningarnapunkt 3schablonbelopp enligt c av

blii tjänstenlevnadskostnaderökadereglernaLikaså kan om
tillämpliga.

utbildningsortentillänsteställetvå innebär bytettypfallFör av
anställdesdeninte längre företasregelbundnade utomatt resorna

betraktablir därför i ställetverksamhetsort. Resorna att som resor
punkt 4medges enligtAvdragfrån utbildningsplatsen.till och av

normalt billigasteför skälig kostnadanvisningarna till 33 § KL
vissa förut-eventuellt,skattskyldige kanfärdmedel. Den om

bil.för medavdraguppfyllda, medgessättningar är egenresa
den delfördock barafärdmedel får avdrag görasOavsett av

kr.4 000överstigerkostnaden som
uppsägnings-genomgås underutbildningentypfall därFör tre,

inteutbildningdeltagande iomständighetendentiden innebär att
inte kanfullgörande tjänstmedjämställaskan att resornaav
och densker inte i arbetettjänsteresa. Resornarubriceras som
privatatäcker dåkostnadernaför täckaersättning utgår attsom
typfalliprecisdetlevnadskostnader. Konsekvensen är, somav

förtjänstintäktskattepliktigersättningentvå, äratt avsom
jämstäl-inte kanutbildningendeltagandet iEftersommottagaren.
för denavdragvarkenfullgörande tjänst tordelas med av

för ökadeavdragarbete elleroch frånför tillanställde resor
medges.levnadskostnader kunna

ochkurslitteraturavseendefri utbildningförmånerDe t.ex.av
förmånsbe-frånundantasutredningen börenligtkursavgifter som

medsmå jämförelserelativt ibeloppsmässigtallmänhetskattning iär
enskildedenuppkommer närför logide kostnader somm.m.

alltförEnbostadsorten. generösutbildninggenomgår änortannan
medkonfliktidärför kunna kommaskulleavdragsrättenutvidgning av

möjligheterfårförslag inte öppnautredningensdirektivens krav att
följandedäravmedskattefria förmånertillöverflyttning löntill av

också beaktabörallmänna. Manintäktsbortfall för det att manom
områderegler påsärskildainföraklargör avdragsrätten ettattgenom
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där praxis oklar kan detta medföra stymingseffekter på såär sätt att
såväl arbetsgivaren den anställde eller tidigare anställdesom anpassar
sig till lagstiftningen och så bästa möjliga skatteeffekterattagerar
uppnås, medföravilket kan minskning skatteintäkterna utan atten av

lika positiv effekt samhällets kostnader i övrigt skullestoren
uppstå.

Det finns dock skäl talar för utvidgning avdrags-även som en av
för den enskilde. Det ganska speciell situationrätten är nären en

människa står inför uppsägningshot och blir utbilda sigett tvungen att
för huvud kunna kvar i förvärvslivet. utvidgningEnöveratt taget vara

avdragsrätten skulle kunna stimulera den enskilde till väljaattav
utbildning föri stället arbetslöshet. Sociala och arbetsmarknadspolitis-
ka skäl således förtalar utvidgning avdragsrätten.en av

kan i detta sammanhang ocksåDet den genomgårnänmas att som
arbetsmarknadsutbildning och får särskilt bidrag till ökadet.ex.

levnadskostnader och resekostnader inte behöver betala skatt för dessa
bidrag och då följaktligen inte heller har till avdrag för derätt
kostnader bidraget skulle täcka. Det rimligt den skatte-är attsom
mässiga behandlingen blir någorlunda likartad i fråga denom
enskildes kostnader i samband med personalavveckling sig det ärvare

arbetsgivaren, trygghetsstiftelse e.d. betalar.staten, en som
Det gäller således hitta lämplig avvägning mellan samhälletsatt en

krav skatteintäkterna inte skall minska och den enskildes kravatt
kanske eller mindre påtvingad utbildning inte skallatt en mer

medföra oacceptabelt höga kostnader. Viktigt också utformaär att
reglerna så risken för missbruk minimeras.att

finns framförDet allt två situationer då det förefaller rimligt med
avdragsrätt. Den gäller det fallet ellerärattena en person som
riskerar bli arbetslös genomgår utbildning på änatt ortannan
bostadsorten får frånersättning arbetsgivaren eller trygghetsstiftelseen
och har faktiska merkostnader för logi, måltider Den andram.m.
gäller visserligen inte behöver utbilda sig på orten person som annan

bostadsorten dagligen till den plats där utbildningenän ägermen reser
på han till och från sitt arbete.sätt när resterum samma som

Den genomgår utbildning på bostadsorten kanänortsom en amian
jämföras med sådana skattskyldiga i punkt 3 första stycketsom avses a

anvisningarna till 33 § KL. Detta stycke gäller avdrag för ökadeav
levnadskostnader vid tillfällig anställning utanför bostadsorten. Det är
således inte fråga tjänsteresor. Avdrag i dessa fall medges underom
högst tvâ år och det schablonavdrag kan medges för måltider ochsom
småutgifter lägre vid tjänsteresa, nämligen halvt maximibe-är än ett
lopp dag under de första månaderna f.n. 90 kr 30ochtreper

maximibeloppet för tiden därefter f.n. 54 kr.procent av
Utredningen föreslår därför skattskyldiga deltar i sådanatt som

utbildning eller andra sådana åtgärder enligt förslaget i 5 kap.som
medför befrielse från förmånsbeskattning skall ha till avdrag förrätt
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undersmåutgifterochmåltiderförochlogikostnaderfaktiska
Avdragutbildningsorten ägerövernattningförutsättning rum.att

ersättningensmedoch högstutgårersättningendastmedges om
ochlogikostnaderfaktiskaöverstigaintefår dockAvdragetbelopp.

gällersmåutgifterochmåltiderförschablonbeloppdehellerinte som
till § KL.33anvisningarnai punkt 3skattskyldigaför avaavsessom

skall imåltiderochlogiförkostnadenbetalararbetsgivarenOm
Avdragkostförmån.bostadsfömiån ochredovisashärmedkonsekvens

regler,sedvanligalogikostnad enligtfördärefter medges van-kan
RSV:sjfrskettbeskattningvilketbostadsförmånsvärde förligtvis det

vidförmögenhetinkomstbeskattningförHandledning m.m.avav
260.taxeringårs1995 s.

underanställningtillfälligvidavdragmedgesSom nämnts ovan
iförekommeråtgärderandraochutbildningartvå år. Dehögst som

pågårochkortvarigaganskaoftapersonalavvecklingssituationer är
före-utbildningarår. Längretvååtidunder längre änsällan ett

intemeningutredningensenligtemellertiddock. Det ärkommer
tidigareutflödeteoretiskt äravdragsrätt ettrimligt enavatt somen

efter dethelsttidlång atthurundergodtasskallanställning som
till längstbestämmasdärförbörtidsgränsupphört. Enanställningen

uppsägningstiden.utgångenår efterett av
börhemortene.d. änutbildninggenomgår ortDen annansom

bestämmelsernamedenlighetiför hemresoravdragtillhaockså rätt
förutsättningunder att33 § KL,tillanvisningarnapunkt 3 bi av

innebärbelopp. Detersättningens attmedoch högstutgårersättning
veckavarjeriketinomhemresakostnad förförmedgeskanavdrag en

50 km.överstigerutbildningssortenochhemortenmellanavståndetom
Omfärdsätt.billigasteförkostnadefternormaltberäknasAvdraget
förmedgesfår avdragsaknaskommunikationergodtagbara allmänna
förgällerschablondenenligtdåberäknasbil ochmedkostnader som
ochbostadmellanförkostnaderföravdragberäkning resorav

arbetsplats.
kostnaderförmedgesavdragmeningutredningensenligtVidare bör

punkt 4enligtutbildningsortenfrånochtill avdagligaför resor
förmedgeskunnasåledesskallAvdrag§ KL.till 33anvisningarna

dennadärutbildningsplatsen,frånochtillkostnad förskälig resor
fortskaff-särskiltbostadenfrånavståndsådant attpåbelägenvarit

avdragmedgesNonnaltanlitats.ochanlitas ävenningsmedel behövt
dock,kanskattskyldigefärdmedel. Denbilligastemedförendast resor

medgesanvisningspunkten,meddelas iförutsättningarunder vissa som
reglerfinnsKL2bil. I 33 §med somföravdrag mom.egenresa

bostadenmellanföravdragså sättavdragsrätten attbegränsar resor
kostnadernadelför denendastfår somarbetsplatsen görasoch av

ganska högamedendastsåledes000 kr. Detöverstiger 6 är personer
börAvdragavdrag.dettanågonharresekostnader nytta avsom
föranställdetidigaredenarbetsgivaren ersättermedges oavsett om



104 Avdragsrätt för ökade kostnader sou 1995:94

dessa Gör han ändå det skall värdet eller ersättningenresor. av resan
behandlas lön och ingå i underlaget för sociala avgifter.som

I den mån den skattskyldige deltar i andra åtgärder utbildning,än
outplacementåtgärder, skall givetvist.ex. regler avdragsrättsamma om
vid utbildning gälla.som

7.2.2 Avdragsrätten i samband med utbildning i allmänhet

Utredningen har i kapitel föreslagit6 regel har till syfteen attsom
klarlägga reglerna förmånsbeskattning utbildning sambandom utanav
med personalavveckling och i vissa fall utvidga det skattebefriade
området. Denna regel innebär undantag från fönnånsbeskattningatt
föreslås beträffande förmån fri utbildning väsentligärav som av
betydelse för arbetsgivarens verksamhet. Detta medför gåratt man
ifrån den hittillsvarande gränsdragningen mellan fortbildning och
grundutbildning. Den utvidgning det skattebefriade områdetav som

gäller främst den situationen anställd i samband medavses att en
förändringar i arbetsgivarens verksamhet behöver utbildning för att
kunna åta sig arbetsuppgifter.nya

Fråga då det finnsär anledning ändra eller klargöra reglernaattom
avdragsrätt för skapa likfonnighet i beskattningenatt förrnåns-om

och avdragssidan. De avdrag det framför allt kan tänkas bli frågasom
ökade levnadskostnader och resekostnader. Dessa kostnaderom avser

uppgår ofta till högre belopp själva utbildningskostnadema.än
Redan i dag föreligger avdragsrätt i utsträckning för ökadestor t.ex.

levnadskostnader i samband med utbildning. I praxis har nämligen,
tidigare vissnämnts, kompetenshöjandeäven utbildning jämställtssom

med fullgörande tjänst dennär genomgått utbildningen hadeav som
bibehållna löneförmåner. Detta förstärkssynsätt utredningensgenom
förslag skall ifrån den hittillsvarandeatt gränsdragningenman
mellan fortbildning och grundutbildning det gäller beskattningnär av
utbildningsförmån och undanta sådana förmåner från beskattning som

väsentlig betydelseär för arbetsgivarens verksamhet.av
Även utbildning väsentligär betydelse för arbets-om en som av

givarens verksamhet ofta också kan fullgörande tjänstanses som av
behöver detta inte alltid fallet. En utbildning kan ha inslagvara som

värde inteär bara för arbetsgivaren för denäven enskilde. Iav utan
sådana fall det rimligtär den enskilde får stå för de ökadeatt
levnadskostnader utbildningen föranleder. Detta kan blisom t.ex.
aktuellt det fråganär utbildningär fritiden.ägerom som rum

Utredningen därför de regler finns möjliggör avdragattanser som
för utbildningskostnader i tillräcklig omfattning och lägger således inte
fram något förslag till ändrade avdragsregler för utbildningskostnader
under pågående anställning.
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Arbetsgivarens avdragsrätt7.3 m.m.

kostnaderför allatill avdragregeln i 20 § KLallmänna rättDen om
för in-bibehållande gällerförvärvande och ävenför intäkternas

huvudregel kompletterasnäringsverksamhet. Denna närkomstslaget
jämtebestämmelser i främst 23 § KLnäringsverksamhetgällerdet av

för allaenligt 23 § KLAvdrag medgestill detta lagrum.anvisningarna
följeri verksamheten. Häravkostnaderkostnader är att anse somsom

kostnaden haravdragsgillnäringsverksamhetenkostnad i äratt omen
ierforderliga förKostnaderverksamheten.samband med är attsom

och för sitt arbeteskall utbilda sig i äranställd personalföretaget
avdragsgilla.verksamhetenkostnader isådana ärsom

Även i handels-näringsidkare och delägareenskildadet gällernär
bedömautbildningför kostnader förbolag avdragsrättenär ytterst att

kost-och §§ KL. Förbestämmelserna i 20 23med utgångspunkt attav
medsambandetsåledesavdragsgilla krävsnaderna skall attvara

utbildningen framstårdeltagandet isådantverksamheten är att som
ekonomiskt motiverat.

kostnaderfrågornaaktuellade för utredningendet gällerNär om
och utbildning kanmed uppsägningi sambanduppkommersom

föri princip föreliggeravdragsrättbörjan konstaterassåledes till atten
situationerutbilda sin personal i deförnäringsidkares kostnader atten

föreligger,Avdragsrättuppsägning.aktuellt meddär det inte är som
i handels-och delägareenskild näringsidkareföranförts, ävenovan

samband medharkostnadernautbildningskostnaderbolag för om
näringsverksarnheten.

åtgärder förliknandeutbildning ochkostnader förbeträffarVad
föreliggadet intepersonalavvecklingssituation tordeanställda i en

näringsidkarensföreligga förskallavdragsrättnågon tvekan attom
Omuppsägningstiden löptinnanuppkommitkostnader ut. ensom

personalför tidigareför utbildningbetalar kostnadernäringsidkare
näringsidkarenssambandet meduppsägningstiden löptefter ärutatt

pågår.fortfarandeanställningennaturligtvisverksamhet än omsvagare
sådanaemellertidpersonalavvecklingsamband medKostnader i är

räkna med ochmåste kunnanäringsidkarekostnader sam-som en
i dessabedömningutredningensrörelsen enligt ävenbandet med är

torde kunnaför kostnaderna inteavdragsrättsituationer sådant att
ifrågasättas.

reglerändring nuvarandesåledes ingen närföreslårUtredningen av
utbildningskostnaderför anställdasavdragsrättdet gäller arbetsgivares

utbildningskostnader förfördet gäller avdragsrättoch inte heller när
handelsbolag.delägare ieller förenskilda näringsidkare
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Fåmansföretag8

förslag:Utredningens
utbildningfriförmånbestämmelsernaföreslagnaDe att avom

personalavvecklingssituationsamband meditjänsteller enannan
förskall medgesavdragintäktskallinte samt atttas somupp

gällereller tjänstutbildningmed sådansambandkostnader ivissa
företagsledaretillnärståendeochdelägareföretagsledare,förinte

anställda ivaritde intefåmansföretagitill delägareeller om
begräns-år i följd. Sammatvåunder minsthalvtidföretaget

tillellerföretagsledaretillnärståendeförgällaskallningar
skallanställningstidminstaEnhandelsbolag.i fämansägtdelägare

särskilda skäl.föreliggerdetkrävasdock inte om
utbildninggällerdetsärreglerföreslår inga närUtredningen

ochdelägareföretagsledare,föranställningpågåendeunder
handelsbolag.fårnansägtellerfåmansföretagnärstående i

Inledning8.1

aktiebolagföretagförbeteckningenFåmansföretag är gruppen -
särskildmotiveratsärdragföreningarekonomiskaeller envars-

ifinnastårsärbehandlingentillOrsakenbehandling. attskatterättslig
företagetföreliggertvåpartsförhållandeformella attdet genomatt som

haroberoendevarandratvåbehandlas parterdelägareoch dess avsom
finnsSärreglerskatteförmåner.uppnåutnyttjas förkunna attansetts

handelsbolag.fâmansägdaföräven
anvisningar-stycketåttondei punkt 14definierasFåmansföretag av

såsomtill 32 § KLna
ellerfysiskvariförening,ekonomisk ettochaktiebolaga personen

dessaandelarelleraktiermångaså attfysiskafåtal ägerpersoner
iandelarnaelleraktiernaförhälften rösternahar än avmerpersoner

företaget; samt
uppdeladverksamhetförening ärekonomiskochaktiebolagb vars

såvidavarandra,oberoendeverksamhetsgrenar är personenavsom
jämförligtdärmed sättelleravtalandelsinnehav,aktie- ellergenom

ochVerksamhetsgrensådanbestämmanderätten överreellahar den
resultat.dessförfogakansjälvständigt över

beskattningreglernasärskildadetillämpningenVid avomav
gällerSIL12i 3 §fåmansföretag ettfrånkapitalinkomster mom.
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utvidgat fåmansföretagsbegrepp.
Som fåmansföretag räknas dock inte aktiebolag aktier ärvars

noterade vid svensk börs. Som fåmansföretag inte helleren avses
bostadsföreningar och bostadsaktiebolag i 2 § 7som avses mom.
första stycket SIL.

Som fårnansägt handelsbolag räknas
a handelsbolag, vari fysisk eller fåtal fysiskaetten person personer

sitt andelsinnehav eller på har bestämmandesättannatgenom ett
inflytande; samt
b handelsbolag, verksamhet uppdelad på verksamhetsgrenarärvars

oberoendeär varandra, såvida andelsinne-som av en person genom
hav, avtal eller på därmed jämförligt har den reella bestämmande-sätt

sådanrätten Verksamhetsgren.över
I fåmansföretagslagstiftningen används vissa grundbegrepp,

nämligen företagsledare, delägare och närstående. Med företagsledare
punkt 14 tolfte stycket anvisningarna till 32 § KLav avses en

eller närståendes aktie- eller andelsinnehavegetperson, som genom
i företaget eller liknande grund har väsentligt inflytande iettannan
företaget. Inflytandet skall grunda sig ägande.

Som delägare punkt elfte14 stycket anvisningarna till 32 § KLav
och direkt eller indirekt aktier ellerägeranses var en som -- -

andelar i företaget. Begreppet närstående punkt 14 trettonde stycket
anvisningarna till 32 § KL innefattar make, avkornling, ellerav

avkomlings make, syskon eller syskons make eller avkomling samt
dödsbo, vari den skattskyldige eller någon nämnda ärav personer
delägare.

De särregler finns det gäller inkomstnär tjänst behandlarsom av
bl.a. inkomst för make och barn punkt 13 anvisningarna till 32 §av
KL transaktioner företagetmellan och delägarna punkt 14samt av
anvisningarna till 32 § KL.

Utöver lön, tantiem och bilförrnån kan såväl företagsledare som
delägare i fåmansföretag ha förmåner skilda slag. Beskattningenav
följer i princip regler för andra anställda. Den särregle-samma som
ring ñmis beträffande fåmansföretagen gäller visserligen heltsom nu
andra situationer de utredningen har behandla.än Utredningenattsom

3dock finnsdet anledning diskutera de i kapitel 6att attanser om
och föreslagna7 reglerna behöver kompletteras med särskilda regler
för fåmansföretag och fåmansägda handelsbolag.



109Fåmansföretag1995:94SOU

i samband medavdragFörmåner och8.2

personalavveckling

bliriskerarskattskyldig ellerärföreslagits attharkapitel 5I att om en
andra tjänsterutbildning eller ärfriförmånarbetslös skall somaven

förvärvs-fortsättaskall kunnaför hanbetydelseväsentlig attattav
idenföreslåskapitel 7intäkt. Iinte attarbeta somtas upp som

tillgodo-ellerutbildninggenomgårpersonalavvecklingmedsamband
skalloutplacementkonsult,hjälpåtgärder,andrasiggör t.ex. av

ochhemresorutbildningsplatsen,fråntill ochföravdragmedges resor
levnads-och ökadeför hemresorAvdraglevnadskostnader.för ökade

ochutgårersättningendastmedgesemellertidskallkostnader om
utgång.uppsägningstidensefterårunderlängst ett

föreslagnademåstebedömning övervägasutredningensEnligt om
delägareföretagsledare,fullt förgällabörkapitel och 7i 5reglerna ut

handelsbolag.fåmansägdaochfåmansföretaginärståendeoch
sig deanställda äralladärvidUtgångspunkten bör att varevara
eller ifåmansföretagnärstående i ettellerdelägareföretagsledare, ett

gällerdetbehandlas likaskall närintehandelsbolag ellerfåmansägt
avdrag.förmåner ochaktuellahärbedömningenskattemässigaden av

fåmansföretagifråninte bortseemellertidgår ettDet attatt man
präglashandi förstaskälhahandelsbolag kanfåmansägtoch ett som

företagetlåtaförföretagetägarförhållandet isärskilda attdetav
närståen-ellerdelägareföretagsledare,utbildningsinsats förbekosta en

börjarfåmansföretagsituationendentänka sigkande. Man att ett som
särskiltaldrig gåttochrelativtresultat ellerdåligt ärvisa nystartatsom
sigutbildadennaoch låternärståendeanställerbra personen

riskfråga löperiförevändningbekostnad underföretagets att personen
kunnaförutbildningsinsatsenbehöverhan attocharbetslösbli attatt

harfåmansföretagbefaraskanarbeta. Det även ettfortsätta att somatt
föruppsägningssituationtillskapaförsökerekonomiskt lägegott enett

utbildningideltalåter denneochnärståendenyanställden
reglernaföreslagna öppnardeundvikabekostnad. Förföretagets attatt

fåmansägda han-ochfåmansföretagmissbruk inomförmöjligheter
försärreglerformbehövs någondetutredningendelsbolag att avanser

företagbolag.anställda i dessavissa
kategorier ivilkadiskuteraanledningdetfinnsbörjanTill atten
omfattasbörhandelsbolagfåmansägdaochfåmansföretag avsom

särregleringen.
tillbedömningutredningensenligtkanfåmansföretagdet gällerNär

särreglerna. Iomfattasskallföretagsledarenfastslåsbörjan att aven
används begreppetföretagsledarefördefinitionenangivnaden ovan

rekommendationerIRiksskatteverketsinflytande.väsentligt m.m om
ochföretagsådanam.fl. idelägarefåmansföretag,beskattning avav

skatteavdraghandelsbolagfåmansägdam.fl. i samtdelägareav
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ersättningar från sådana företag RSV 1995:16 attanges om om-
ständigheterna i det enskilda fallet inte föranleder bedömningannan
bör i regel väsentligt inflytande inte föreligga det direktaanses om
eller indirekta innehavet aktierandelar mindre 20är än procentav av
samtliga aktierandelar eller andel i bolaget. Irösternasamma av
nämnda rekommendationer företag fleraägsatt ettanges om av perso-

och dessa har i ägarintresse och inflytande istort settner samma
företaget kan och dem företagsledare. Vidare sägsvar en av anses som
i rekommendationerna ägarkretsen förhållandevis ochäratt storom
det kan sannolikt ingen delägaregöras har inflytandestörreatt änett

Ärnågon de övriga bör ingen dem företagsledare.av av anses som
ägarintresset däremot ojämnt fördelat på så delägarnasätt iatt en av
förhållande till de övriga betydligt del företagetäger börstörreen av
denne normalt företagsledare. Det sagda innebär attanses som en
delägare med ägarintresse ofta inte alltid företagsledare.stort ärmen

finnsDet därför anledning låta särreglerna omfatta delägare.ävenatt
Begreppet delägare innefattar emellertid sådana iäven personer

företagen endast innehar mindre aktie- eller andelspost. Det ärsom en
naturligtvis inte meningen anställda delägare med endast mindreatt en
aktiepost och egentligt inflytande skall undantagna frånutan vara
huvudreglerna särreglerna bör bara omfatta anställdautan som genom
sitt ägande direkt eller indirekt kan ha inflytande huröveranses
företagets medel används. Utredningen återkommer till dennasenare
fråga. Förutom företagsledare och sådana delägare nämntssom nyss
bör enligt utredningens bedömning närstående till såväl före-även
tagsledare till delägare med inflytande omfattas särreglerna försom av
fåmansföretag. Som tidigare finns definition begreppetnämnts en av
närstående i punkt 14 trettonde stycket anvisningarna till 32 § KLav

bör tillämplig här.ävensom anses
Delägare i fåmansägda handelsbolag beskattas normalt för handels-

bolagets inkomster under inkomst näringsverksamhet. På grundav
härav och eftersom de inte heller anställda i bolaget kan de inteär
omfattas här diskuterade försärregler fåmansägda handelsbolag.av

fåmansägdaDet handelsbolaget kan emellertid ha anställda ärsom
närstående till delägare sådanaoch närstående bör omfattas av
särreglerna för fåmansägda handelsbolag. Eftersom företagsledare i
fåmansägda handelsbolag torde antingen delägare eller närståendevara
till delägare saknas anledning föreskriva företagsledare skallatt att
omfattas särreglering för fåmansägda handelsbolag. ärstâende tillNav
företagsledare anställda i det fåmansägda handelsbolaget börärsom
emellertid omfattas särregleringen.av

Det bör härefter avgränsning behövs både vadövervägas om en
gäller förmånssidan och avdragssidan. detNär gäller utbildnings-
insatser torde ofta kostnaderna ligga resekostnadermerparten av
och ökade levnadskostnader. Det kan emellertid före-säkert även
komma själva utbildningskostnaderna uppgår till ganskaatt stora
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kostnadernaoutplacementkonsult liggerhjälpgällerdetbelopp. När av
utredningensEnligtförmånssidan.huvudsakligenregelsom

på såvälavgränsningskäl förövervägandetalar görabedömning att en
avdragssidan.förmånssidan som

situationenbeskrivnadenundvika attFör personatt enatt ovan
utbild-får igenomnyanställdefter hantid ärrelativt kort att en

till någralederdettabekostnadföretagetsningsinsats attutan
debegränsningtänka sigkankonsekvenserskattemässiga avenman

närståendeochdelägareföretagsledare,förreglernaföreslagna som
dekategoriernämndaförtillämpligaintereglernasyftar till är omatt

ellerutbildningsinsatsenviss tid innanföretagetanställda ivaritinte en
gälla börskallanställningstidVilkenåtgärd påbörjas.liknande somen

heltkategorier intenämndaintressetmellanavvägning attvara en
reglernaintressetåtgärder ochaktuellafrån här attskall utestängas
uppnås.skattefönnånerobehörigasådantanvänds sättinte attett

bedömningutredningensenligtbör bestämmas ärtidsgränsDen som
uppgårarbetstidföljd medtvå år ianställningstidminsta somenen

halvtid.minsttill
undantagreglerdeutredningenSammanfattningsvis att omanser

kapiteliföreslåsavdragsrättrespektiveförmånsbeskattningfrån som
företags-närstående,delägaredelägare,gälla förskallinteoch 75

varitfåmansföretaginärståendeföretagsledareochledare som
arbetstidföljd medtvå år itidkortareföretaget änanställda i somen

för denskall gällabegränsningarhalvtid. Sammaminstuppgått till
tillnärståendeochhandelsbolag ärfåmansägtanställd iär somsom

handels-fåmansägdadetdelägare itillnärståendeellerföretagsledare
bolaget.

kategori-för vissasärregleringenföreslagnaundvika denFör attatt
orimligatillskall ledahandelsbolagfåmansägdaochfåmansföretagier

finnasbedömningutredningensenligtdetbörkonsekvenser en
visaskattskyldige kandensärregleringen attundgåmöjlighet att om
sådanaendastbörskäl. Somsärskildaföreliggerdet angetts ovan

hurinflytandeha överkanägandesittdelägare ansesgenomsom
anställdsärregleringen. Enomfattasanvändsmedelföretagets somav

i bolagetdelägareformelltdärigenom ärochmindre aktieposthar en
undgåkunnaanställda börfrån andrasiginte skiljerreelltsommen

skäl.särskildaföreliggerdetåberopasärregleringen attattgenom
omfattasskattskyldig,ocksåföreliggerskälSärskilda avsomom en

motsvarandeanställd ioberoendekan visasärregeln, att enen
arbetsgivaren.betaldtjänstutbildning ellerfåttsituation avannanen
fåmansföretagkansituationsådan nämnasexempel ettSom ett en

förutbildning uppsäg-betalardriftsinskränkningarsamband medisom
för-fortsättaskall kunnadessaför attanställdaningshotade att

med kortnärståendefinnsdessadet blandOmvärvsarbeta. t.ex. en
detåberopasärregleringenundgå atthananställningstid kan attgenom

skäl.särskildaföreligger
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8.3 Förmåner ioch avdrag samband med utbildning
i allmänhet

Utredningen föreslår i kapitel 6 regel innebörd förmån friatten av av
utbildning inte skall intäkt utbildningen väsentligtas ärupp som om av

Ävenbetydelse för arbetsgivarens verksamhet. i denna situation måste
övervägas det behövs särregler för i föregående avsnitt 82om
nämnda kategorier. När det gäller beskattning andra förmåner änav
lön, tantiem och bilförmån gäller, anförts, i principsom ovan samma
regler för andra anställda. Praxis torde emellertid högreställasom
beviskrav det gäller bedömningennär delägare, företagsledareom en
eller närstående i den här aktuella företag har åtnjutittypen av en
förmån eller skall beviljas avdrag i samband med förmånenett att
åtnjuts.

De uppställda rekvisiten i den föreslagna bestämmelsen beträffande
arbetsgivaren betald utbildningsinsats innebär prövning skallattav en

ske utbildningen väsentlig betydelseär för arbetsgivarensom av
verksamhet. Argumentet arbetsgivaren endast påtar sig betalaatt att
sådan utbildning väsentlig betydelseär för arbetsgivarenssom av
verksamhet blir emellertid något det fråganär är ettsvagare om
fåmansföretag eller fåmansägt handelsbolag. Det går inte bortseett att
från det föreligger risk för möjligheter uppnå skat-att att attman ser
teförmåner bekosta dyrbar utbildningsinsats föratt t.ex.genom en en
närstående.

Det emellertid enligt utredningens bedömning inte rimligtvore att
helt undanta företagsledare, delägare och närstående möjlighet att
utbilda sig på arbetsgivarens bekostnad det leder till skattekon-utan att
sekvenser. Sådan utbildning krävs för fullgöra det arbeteattsom som

redan innehar bör naturligtvis godtas på gällersättman samma som
redan Eftersom det ofta i börjanär anställningnu. av en som
utbildning behövs det inte lämpligt såsomär det gällernäratt,
åtgärder i samband med personalavvecklingssituation, uppställa etten
krav minsta anställningstid för förmån fri utbildning inteattom en av
skall intäkt. Enligt utredningens bedömning talartas upp som
övervägande skäl för den föreslagna regeln undantag frånatt om
förmånsbeskattning fri utbildning skall gälla nämnda kategori-ävenav

i fåmansföretag och fåmansägda handelsbolag. fårDet sedan över-er
lämnas till praxis utbildning väsentlig betydelseavgöra äratt om en av
för arbetsgivarens verksamhet, fårvarvid in den omständighetenvägas

det fråga utbildning för företagsledare,är delägare elleratt om
närstående i fåmansföretag eller fåmansägt handelsbolag.ett ett

En del kostnaderna det gäller utbildningsinsatsernär ärstor av
kostnader för och ökade levnadskostnader i samband med denattresor
enskilde deltar i utbildningen. När det gäller frågan den enskildeom
delägaren m.fl skall medges avdrag för nämnda kostnader krävsnyss
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full-kostnader förfrågadet skallgällanderedan enligt rätt att omvara
Även torde detbedömninggäller dennadettjänsten.görande närav

aktuella katego-för härfråga utbildningdetpraxis ini ärvägas att om
handelsbolag.fåmansägtfåmansföretag elleririer

det gällersärregleringsåledes ingenföreslår närUtredningen ut-
ochdelägareföretagsledare,anställning förpågåendebildning under

handelsbolag.fårnansägtfåmansföretag ellerinärstående
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beräkningförKonsekvenser9 av

pensions grundandepreliminär A-skatt,
socialavgifterinkomst, m.m.

preliminärBeräkning A-skatt9.1 av

betalas denpreliminär A-skattskall2 UBLEnligt 3 § somavmom.
på prelimi-skattesedeleller saknarA-skattesedeltilldelatshar somen

delvisvilken helt ellerför arbete,för sådan ersättningskattnär
pensioner Iför likställsersättning arbeteMedlämnas i m.m.pengar.

åtnjuterinkomstskattskyldig jämte kontantföreskrivs8 § UBL att om
inkomstförmâ-efterA-skatt beräknaspreliminärförmåner skallandra

sammanlagda värde.nernas
in-beträffandei fråganaturligtvis enbart kommaSkatteavdrag kan

ellerfri utbildningförmånskattepliktig. Eftersomkomst är avsom
respektive förmånpersonalavvecklingi samband medtjänst avannan

väsentlig betydelseanställningpågåendefri utbildning under ärsom av
ibestämmelsernaföreslagnaenligt deverksamhetför arbetsgivarens

inteskatteavdragintäkt skallskallkapitel och 6 inte5 tas upp som
föreslås i kapitel 8Följden vad ärförmåner.på dessa attgöras somav

med personalav-sambandtjänst iutbildning ellerfrifönnån annanav
fåmansföretagkategorier iför vissaintäktskallveckling tas upp som

redan i dag.gällerhandelsbolag, påfåmansägda sättoch somsamma
beräkninggrund förligga tilldärmedskallFörrnånema även av

A-skatt.preliminär
ökadeförersättningarberäknas påskall vidareA-skattPreliminär

§härifrån 10inte undantasdelevnadskostnader genomm.m. om
A-skattpreliminärbl.a.föreskrivsbestämmelsenärrmdaUBL. I att
lämnaslevnadskostnader,ökadeersättningar förskall beräknas som

33 §anvisningarna tilli punkt 3sådan tjänsteresavid avavsessom
vidför kostnadernatill avdragför vilkenoch mottagarensKL rätten

ersättningar-den delpunkt, endast tillnämndainkomsttaxering ianges
eller,nämnda lagrumischablonbeloppdeöverstiger som angesna

endastkostnaden. Detfaktiskalogi, den ärkostnad försåvitt gäller
intetjänsteresasamband medikostnaderersättning för utges somsom

A-skatt.preliminärför beräkningtill grundskall ligga av
ändringarmedförabörändringarna i KLföreslagnadeFråga är om

lag.bestämmelse i dennai någoni UBL eller10 § annan
föruppkommerkostnaderersättning förgällerdetNär ensom

densitt arbete änhan haranledninganställd med ortatt annanav
grundelleranställning,tillfälligs.k.sin bostad,där han har av

anvis-styckenaandraochförstabosättning punkt 3dubbel ava
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ningarna till 33 § KL skall sådan ersättning likställas med lön och
således ingå i underlaget för beräkning preliminär skatt. Dettaav
hindrar givetvis inte den enskilde begär jämkning den preliminä-att av

skatten och så minskar skatteuttaget.sättra
Det kan diskuteras ersättning för ökade levnadskostnader,om

hemresor och resekostnader i samband med skattskyldig åtnjuteratt en
förmån fri utbildning eller tjänst skall ligga till grund för be-av annan
räkning preliminär A-skatt. Förslaget i punkt 8 anvisningarna tillav av
33 § innebärKL det gäller ökade levnadskostnadernär avdragatt
medges med de schabloner tillämpliga vid tillfällig anställning.ärsom
Här aktuella ersättningar bör därför på det gällersätt närsamma som
ersättning utgår vid tillfällig anställning ligga till förgrundsom
beräkning preliminär A-skatt. Detsamma skall gälla då ersättningav
utgår för resekostnader och hemresor. I de fall arbetsgivaret.ex. en
står för utbildningsinsats och betalar ersättning för ökadeäven lev-en
nadskostnader kommer det anförda leda till medan för-att attovan
månen utbildningsinsatsen inte skall till beskattning skalltasav upp
den utgivna ersättningen för ökade levnadskostnader, hemresor och
resekostnader beskattas och ligga till grund för beräkning prelimi-av

A-skatt. Det kan i och för signär föreskrivaövervägas att att
preliminär A-skatt inte skall utgå för dessa ersättningar. Enligt utred-
ningens bedömning talar dock övervägande skäl för sådan ersätt-att
ning för kostnader skallhär ligga till grund för beräkningsom avses

preliminär A-skatt. Utredningen föreslår således ingen ändring iav
10 § UBL och inte heller i någon bestämmelse i denna lag.annan

9.2 Pensionsgrundande inkomst socialavgifteroch

Av avsnitt 2.3.5 framgår i princip alla skattepliktiga förmåneratt som
någon får arbetstagare i allmän eller enskild tjänst pensions-ärsom

Ävengrundande. ersättningar för kostnader i vissa fall pensions-år
grundande, dock inte sådana ersättningar enligt 10 § UBLsom
undantas från preliminär A-skatt. innebärDet ersättning föratt t.ex.
ökade levnadskostnader och resekostnader i tjänsten intesom
överstiger de schablonbelopp i tillanvisningarna 33 § KLsom anges
inte heller pensionsgrundande. Ersättning för kostnader enligtär
reglerna tillfälligt arbete, hemresor undantas inte i § UBL10om m.m.
från beräkning preliminär A-skatt se avsnitt 9.1 och de därmedärav
pensionsgrundande. Utredningen har i avsnitt 9.1 anfört ersättningatt
för ökade levnadskostnader, logi och hemresor vid utbildning annan

hemorten i samband med personalavvecklingssituationän börort en
ligga till grund för beräkning preliminär A-skatt. innebär iDettaav
sin ersättningarna skall ligga till grund för beräkning PGI.tur att av
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sådana ersättningarbl.a.bestämmelsenvisst intresseAv är att som
särskild löneskatt1990:659första stycket 2-6 lageni §1 omanges

innebärpensionsgrundande. Detinteförvärvsinkomsterpå vissa är att
avgångsbidragsförsäkring ochkollektivgrundavgångsbidrag av-av

pensionsgrundandetrygghetsavtal intepå grund ärgångsersättning av
pensionsgrundande. Fleraavgångsvederlagformermedan andra ärav

utbildningsbidragutbildning,samband medersättningar istatliga t.ex.
pensionsgrundande.ocksåarbetsmarknadsutbildning,under är

pensions-anförts,skattepliktiga förmånerEndast är, ovansom
friförmånföreslagitskapitel och 6 hargrundande. 5I ut-att av

personalavvecklingmedi sambandandra tjänsterbildning och
anställningpågåendeutbildning under ärförmån frirespektive somav

skallverksamhet intearbetsgivarensbetydelse förväsentlig tas uppav
pensionsgrundande.därmed inte hellerförmånenintäkt och ärsom

friförmånföreslagits i kapitel 8Följden vad är att avsomav
skallpersonalavvecklingmedi sambandtjänstutbildning eller annan

fåman-fåmansföretag ochkategorier iintäkt för vissatas upp som
dag ochgäller redan ipåhandelsbolag,sägda sätt somsamma

PGI.för beräkningdå till grundförmånen ligger av
förmånersåledesminskarpensionsgrundande inkomsten närDen

uppgårdet frågaförmånerfrån beskattning. De ärundantas omsom
tid.begränsadutgår underbelopp ochobetydligaofta till relativt en

Någonengångsbelopp.oftast frågautgår detbeloppNär ärstörre om
frångåsociala skälellerarbetsmarknadspolitiskaanledning att av

förmåner pensions-skattepliktigavissa intehuvudprincipen och göra
börmening. Noterasutredningensenligtfinns därför integrundande

däravendast den delförvärvsinkomstenhelaockså inte utan somatt
pensions-basbeloppetgångeroch 7,5 ärbasbeloppligger mellan ett

ifrågadet härförmånerde ärvilketgrundande, gör att omsom
storleken PGI.betydelse förfall saknarmånga av

sjukpenninggrundandedensammanhangkan i detta nämnasDet att
PGI.påbyggsflera hänseenden sättSGI iinkomsten somupp samma
vissasjukpenninggrundande, medanförmånerskattepliktigaBl.a. är

utredningenstillkommitdet. haravgångsersättningar inte Detär
anställning ochfrån sinuppsagdblivitkännedom att person somen

fick sinavgångsvederlagerhölltid hanunder denstudierbedrev som
bestämmel-medöverensstämmelseiheltSGI sänkt. Detta varasynes
kan säkertsänkas.får DetSGI§ AFLi 3 kap. 5 näromserna

vissastudierbehållas underfår närorättvist SGIupplevas attsom
någotdock knappastfall.i andra Detutgår inte ärersättningar men

behandla.utredning hardenna attsom
socialförsäkringsför-förvärvsinkomsterskall allaprincipI som ger

arbetsgivar-i formsocialavgifter, antingenbeläggas medmåner av
närings-tjänst ochinkomstersådanaegenavgifter. Föravgifter eller av
särskildställetförmånsgrundande iinteverksamhet är uttas ensom

löneskatt.
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Vid beräkningen underlaget för arbetsgivaravgifterna harav
utvecklingen gått nämiande till inkomsttaxeringen. Underlagetmot ett
beräknas på den lön eller de skattepliktiga förmånernumera som

till de anställda. Värderingen de skattepliktiga förrnånernautgetts av
sker enligt vid beräkningen arbetsgivaravgiftersamma normer av som
vid inkomstbeskattningen. I 2 kap. § lagen4 socialavgifter görsom
dock vissa undantag från avgiftsskyldigheten, dock inte ärsom av
intresse i detta sammanhang.

Ersättning kostnader i tjänsten, exempelvis ochsom avser rese-
traktamentsersättning vid tjänsteresa, ingår i princip inte i underlaget
för arbetsgivaravgifterna. Så länge funktionen kostnadsersättningav
inte gick förlorad, förelåg tidigare avgiftsfrihet kostnadser-även om
sättningen vad accepterades i inkomstskattehänseende.översteg som
En samordning med inkornstbeskattningen har dock skett. Omnumera
arbetsgivaren skall preliminär-skatteavdrag på ersättningengöra för
kostnader skall den således ingå i underlaget för beräkning av
arbetsgivaravgifter. Det innebär ersättningar för kostnader skallatt
ingå i underlaget för socialavgifter i utsträckning detnärsamma som
gäller underlaget för PGI. Ersättningar kostnader vid sidansom avser

tjänsten skall ingå i underlaget för socialavgifter kost-ävenav om
naderna avdragsgilla i deklarationen. Exempel sådanaär ersätt-
ningar jämställs med lön, ersättningar avseende ökadeärsom
levnadskostnader vid tillfälligt arbete och ersättningar avseende
hemresor och mellan bostad och arbetsplats.resor

Det således inte oviktigt för beräkningen sociala avgifterär hurav
stödåtgärder i samband med personalavveckling betraktas i samband
med förmånsbeskattningen. Om stödåtgärden skatteplik-anses som en
tig förmån skall den också ingå i avgiftsunderlaget givetvis intemen

den undantas från skatteplikt. Utredningens förslag i kap. 5 ochom
6 vissa förmåner skall undantas från beskattning medför såledesatt att
de inte skall ingå i avgiftsunderlaget. Följden föreslagitsvadav som
i kapitel förmån8 fri utbildning eller tjänst i sambandär att av annan
med personalavveckling skall förintäkt vissa kategoriertas upp som
i fåmansföretag fåmansägdaoch handelsbolag, på sättsamma som
gäller redan i dag och förmånen ligger då till grund för beräkning av
underlaget för socialavgifter. Ersättning för kostnader enligt reglerna

tillfälligt arbete, hemresor ingår i underlaget medanom m.m.
ersättning för kostnader i tjänsten inte ingår i underlaget. Utredningen
har i avsnitt 9.1 anfört ersättning för ökade levnadskostnader, logiatt
och hemresor vid utbildning på hemorten i samband medänortannan

personalawecklingssituation bör ligga till grund för beräkningen av
preliminär A-skatt. Detta innebär i sin ingåersättningarna börtur att
i underlaget för beräkning sociala avgifter.av

Någon anledning föreslå lättnader frågai vad skall ingåatt om som
i avgiftsunderlaget finns enligt utredningens mening inte.
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Övrigt3

förErsättningar resekostnader, hemresor och ökadeutgessom
levnadskostnader i samband med enskild åtnjuter förmån enligtatt en
förslaget i 32 § 3 h första stycket KL skall, tidigaremom. som

enligt utredningens bedömning ligga till grund för beräkningnänmts,
förpreliminär A-skatt och underlag beräkning PGIäven utgöraav av

avgifter. Fråga detsamma skall gälla oberoendeoch sociala är avom
arbetsgivare, tidigare arbetsgivareersättningarna utgesom av en en

eller trygghetsstiftelse.t.ex. en
frågor1981:691 socialavgifter SAL, reglerarLagen som omom

bestämmelserna i kap. AFL, be-socialavgifter, och 11 som avser
arbets-räkning pensionsgrundande inkomst, använder begreppenav

Efter års skattereform gäller utvidgatgivare och arbetstagare. 1990 ett
gällerarbetsgivarbegrepp i 3 kap. 2 § andra stycket AFL, som
såvälsjukpenninggrundande inkomst. Till denna bestämmelse hänvisas

§i i kap. 2 § andra stycket AFL. I 3 kap. 22 kap. l § SAL 11som
föreskrivs nämligen ersättning i ellerandra stycket AFL att pengar

för utfört arbete i form pensionandra skattepliktiga förmåner änannan
såvida ersättningen uppgått tillräknas inkomst anställning,som av

inte anställd hos denminst 000 kr,1 även ärmottagaren somom
angivna fall skall denersättningen. Vidare föreskrivs iattutger som

ersättningenutför arbetstagare och denarbetet utgersomanses som
ersättning och den förarbetsgivare. Den utger varsenanses som som
nödvändigtvisräkning arbetet utförs behöver således inte sammavara

skall uppkomma.för avgiftsskyldighetattperson -
ellertrygghetsstiftelsede fall här aktuella ersättningarI utges av en

tidigare arbetsgivarenstiftelse med anknytning till dennågon annan
ersättning för arbete.vidare ersättningenkan det inte ärsägas attutan

utgått för tjänsten ochfrågan ersättning harNär det gäller om en
emellertid iKL hardärmed skattepliktig enligt 32 § 1är manmom.

studiebidragform startbidrag ochpraxis ersättning iansett att somav
utgått för tjänstenTrygghetsfond haruppburits från Tjänstemännens

RÅ enskildekring denrättsfallet1988 ref. 127. I attresoneras
avgifter Trygghetsfonden.företag betalat tillarbetat i ett som

så klart för-tidigare tjänsten harSambandet med den attansetts
Medtidigare tjänsten.utgå grund denmånerna har ansetts av

utvidgade arbets-dethänsyn härtill och till vad sagtsovan omsom
gällerutredningens bedömning detgivarbegreppet bör enligt närman

frånsocialavgifter ersättningPGI och kunnaberäkna t.ex.attatt anse
utbildnings-medtrygghetsstiftelse för kostnader i samband t.ex. enen

Utredningenjämställa med ersättning för arbete.insats är att anser
lagändring tillföreslå någondärför det inte föreligger skäl till attatt

ersättningaraktuellaandra utgivare härföljd det förekommeratt avav
arbetsgivare i ordets egentliga mening.än
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10 Budgeteffekter

förslag läggs fram statsfmansielltEnligt direktiven bör de som vara
Vidare i direktiven några förslag innebärneutrala. attanges om

inkomster någon betydelse, det ocksåminskade offentliga börav anges
möjliga finansieringsaltemativ.

förmåner i samband med personalav-Utredningen behandlar dels
utbildning, dels utbildning under pågåendeveckling, däribland

Utredningen föreslår inga förändringar det gälleranställning. när
ersättningar någon får för sitt uppehällebeskattningen kontanta somav

vissautbildning. Sådana ersättningar skall med undantagunder av
stipendier skattepliktiga.studiestöd och vara

fri utbildning ellerdet gäller andra förmåner såsom förmånNär av
väsentlig betydelse för skattskyldigandra tjänster är att en somsom av

arbetslös skall kunna fortsätta förvärvsarbetaeller riskerar bliär attatt
skall intäkt.föreslår utredningen förmånen inteatt tas upp som

från platsmedför till avdrag för till och denFörslaget även rätt resor
avdrag för ökadeeller åtgärden tillhandahållsdär utbildningen samt

i viss utsträckning.levnadskostnader och hemresor
uppgifter hurkartläggningen varit svårt få framhar vidDet att om

för utbildningsinsatser och andra insatser ikostnaderna ärstora
Kollektivavtalsstiftelsen Trygghets-samband med personalavveckling.

årstiftelsens utbildningskostnader underrådet har dock ettuppgett att
rygghetsstiftelsen haruppgår cirka 20 miljoner kr. Ttill uppgett

siffra till 80 miljoner kr år.motsvarande per
köptautbildningsinsatserFrån företagshåll har uppgetts att av

från någramedföra kostnaderutbildningsföretag kan tusenper person
gällerkr När detkr till i vissa fall till 100 000 person.upp per

varierakostnaderna kanoutplacementverksamhet har uppgetts att
till 100 000 kr och därutövermellan några kr äventusen person.per

såsomandra insatserKostnaderna för utbildningsinsatser och även
uppgå ganska högaoutplacementverksamhet kan således tillt.ex.
framkommit detkartläggningen har emellertidbelopp. Vid näratt

personal-i samband medutbildningsinsatser och andra tjänstergäller
förmåner för denofta detta sådanaavveckling har äransett attman

förmå-beskattning sker. Eftersominte bör innebäraenskilde attsom
tjänst skerofta redovisas intäktföljd härav inte som avnerna som en

utsträckning.i begränsadförrnânsbeskattning för närvarande endast
ståndskulle kommit tillutbildningen i stället haTill den del genom

saldoför-lagändringen direktåtgärderarbetsmarknadspolitiska enger
visserligen medföretaget,för offentlig sektorstärking attgenom
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sig delenkostnader minskar skattebasen, störretarsom av
Även offentligkostnaderna. i de fall den uppsagde inte skulle få del av

positivt värde för samhälletutbildning har ändock utbildningen ett
framtidahögre produktivitet i arbete.exempelvis ettgenom en

förslagen möjligheter för delägare,För undvika öppnaratt att
företagsledare och närstående i fåmansföretag och fåmansägda

uppnå obehöriga skatteförmåner har utredningenhandelsbolag att
för kategorier.föreslagit undantagsregler dessa

utbildning i anställningsförhållande hardet gällerNär ut-ett
sådan fönnån skall intäktredningen föreslagit inte tasatt omupp som

för arbetsgivarens verksamhet.utbildningen väsentlig betydelseär av
sikt ökade kostnader.förslaget innebär teoretiskt kortDenna del av

deför alla andra kostnader företag har dessaSom prövasett motsom
utbildningsinsatserna förväntasintäkter eller kostnadsbesparingar som

genomförs sannolikt inte utbildningen. IGår kalkylen inte ihopge.
går företagets och det offentligas intressendetta avseende samma

skattebashåll. resultatförsämring och därmed minskadeDen en
i stället ökainitialt framåt i tidenutbildningsinsats kommer attger,

därmed skattebasen.resultatet och
torde intebudgetkalkyler lagförslagenAtt regelrättagöra över vara

kostnaderna för utbildningenmeningsfullt, eftersom det endast är som
intäktssidan integår kvantiñera, medan sådan kvantiñeringatt en av

möjlig.är
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Författningskommentarer1 1

32 §3 h mom.

för-reglerna beskattninginnehåller de föreslagnaDetta moment avom
Tredje ochoch utbildning.personalawecklingmåner i samband med

tillämpningenregleri innehållerfjärde styckena momentet avsersom
fâmansägdafåmansföretag ochkategorier istycket för vissaförstaav

uppsägningslön elleromfattar inteBestämmelsen ersätt-handelsbolag.
endastlevnadskostnaderskattskyldigesskall täcka denningar utansom

trygghetsstiftelse e.d.arbetsgivaren,förmåner innebär att ensom
föredragshållare,tillarvodenkursavgifter, kurslitteratur,betalar

huvudregelnfrånundantagReglerna utformadekonsulter m.fl. är som
utvidgning detendast delvisinnebärförmånsbeskattning avenmenom

redan idetta slagvissa förmånerskattefria omrâdet, eftersom av
fortbildningframför alltgällerbeskattas. Detnuvarande praxis inte

avseddBestämmelsenyrkesområdet.inom det är som enegna
nämndabeskattningengällerfullständig reglering vad ovanav

förmåner.
personalavveckling.samband medförmåner istycket gällerFörsta

integäller dockförrnånsbeskattningfrånföreslagna undantagetDet
andra tjänster.utbildning och vissaendastförmåneralla utan

skattebefriadealltidförmåner skall däremotSistnänmda oavsettvara
e.d., underoch omfattningkaraktärstorlek, utbildningenskostnadens
uppfyllda.kriterierangivnaövriga i bestämmelsen ärförutsättning att
psykolog-outplacementåtgärder,hörutbildningTill andra tjänster än

hjälpaplanpersonligtliknande tjänsterhjälp och attett avsersom
syfte i övrigti dettaellerarbeteskattskyldigeden attett nyttatt

börjaruppsägningaruppstårsituationden svårabistå honom i närsom
på arbetsplats.diskuteras en

förmånliga lånarbetsgivaren,frånFörmånliga utköp m.m.varorav
utfästelsergällerskattebefrielsen. Detsammainteomfattas däremot av

ellerverksamhetdentjänsterköpa eller startatatt egenav somvaror
tilllokalpris ställertill billigtgratis ellerarbetsgivaren ettatt en

tjänsterfrågasåledes inteförfogande. detHär är utan omom
ii allmänhet kanförmåner omsättas pengar.som

omfattasdetveksamtdär det kanfinns förmåner,Det avomvara
betalade platsannonser,arbetsgivarenDit hörundantaget eller inte. av

flyttnings-mäldararvode,husförsäljning,husköp elleromannonser
egentligitjänsterfrågadock inte härkostnader Det är omm.m.

personligt slagsådana tjänsterfall inteoch imening somvart avom
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föregående därför inte omfattas undantageti stycke. De börnämns av
från fönnânsbeskattning.

förmån fri eller fråndetta sammanhang kan tillI nämnas att av resa
anställningsintervju eller kostnadsersättning för sådan under vissaresa
förutsättningar skattepliktig inkomst enligt §inte räknas till 19 KL.

förutsättning för skattefrihet den skattskyldigeEn första ärär att
härmedeller riskerar bli arbetslös. I första handatt avses en person

eller riskerar bli arbetslös till följd arbetsgivarenår att ensom av av
initierad emellertid sig denuppsägning. Man kan tänkaäven att

tvingad sig själv.anställde något skäl känner sig sägaatt uppav
tillämplig i sådant fall. Som utredningenBestämmelsen är även ett

anfört skall det inte krävas något formellt beskedi avsnitt 5.5 om
uppsägning för bestämmelsen skall bli tillämplig. Det bör räckaatt

arbetstagarorganisationarbetsgivaren underrättat attt.ex. att en om
driftsinskränkningar eller sådana viktiga förändringarandra av

lagen 1976:580arbetsgivarens verksamhet i 11 §avses omsom
planeras.medbestämmanderätt i arbetslivet MBL

väsentligandra förutsättning förmånen skallEn är att vara av
skattskyldige skall fortsätta förvärvs-betydelse för den kunna attatt

vad detta konkret innebär.arbeta. Det kan naturligtvis diskuteras
för denutbildningsåtgärder rimligen ha någon betydelseFlertalet bör

förmånen skallfortsatta förvärvsverksamheten, åtminstone sikt. Att
skallbetydelse innebär den på påtagligtväsentlig sättatt ettvara av

arbetsmarknaden i det arbets-öka den skattskyldiges chanser på
åtnjuts. medförmarknadsläge råder förmånen Detnär attt.ex.som

yrke där det finns möjlighetden har utbildning inom attettsom en
arbetsgivare inte skallbehöva flytta få arbete hos andrautan att

skaffanågon anledning vill sigomfattas skattebefrielsen, hanom avav
den läser enstakayrkesutbildning. Detsamma gäller ettsomen ny

visserligen kan utvecklandeinom speciellt områdeämne ett som vara
denför den personligheten inte påtagligt underlättaregna men som

kurserskattskyldiges möjligheter på arbetsmarknaden. Kortare som
föryrkesinriktade ändå användbara basinte direktär ärmen som

gällerfortsatt utbildning omfattas skattebefrielsen.bör däremot Detav
fallspråkutbildning, datautbildning och åtminstone i vissat.ex. --

dålig grund-olika former ledarskapsutbildning. För den harsomav
ligger ofta till hands godtaoch yrkesutbildning det nämnare att att en

förvärvsverk-viss utbildning väsentlig betydelse för den fortsattahar
fråga utbildningförutsättning dock det intesamheten. En ärär att om

inom yrke där arbetsbrist råder.ett
pågåendeAndra stycket gäller förmån fri utbildning under an-av

utbildningställning. föreslås undantag från fönnånsbeskattningHär av
Ävenväsentlig betydelse för arbetsgivarens verksamhet.ärsom av

utbildnings-lagstiftning och praxis förmånsbeskattasmed nuvarande
endast omfattning. Avsikten med den föreslagnakostnader i begränsad

fortfarande fimis i frågabestämmelsen slippa de problemär att som
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fortbildning och igrundutbildning ochgränsdragningen mellanom
betydelse förväsentligbedömningen utifrån vadstället ärgöra avsom

detutvidgaavsiktenVidareverksamhet.arbetsgivarens är att
kompetenshöjande utbildningar,vissa klartområdet tillskattebefriade

verksamhetarbetsgivarensdärsituationeri sådanabehövssom
ocharbeten försvinnerinnebära vissakanförändras, vilket att typer av

väsentlig betydelsefall får detdessatillkommer. Iandra anses vara av
skötaanställda så de kanutbildaverksamhetarbetsgivarensför attatt

Även befriadbligymnasieutbildning kanarbetsuppgifterna.de nya
grund-deanställde saknardenförmånsbeskattning,från t.ex. om

han skallförmatematikkunskaper krävsspråk- ellerläggande attsom
maskin ellervissoch hanteraarbetsbeskrivningarläsa annatkunna en

givetvisfrågadet härsådan utbildning ärärarbetsredskap. En omsom
deförhindrareftersom denför de anställda,betydelse attävenav

naturligtvis sådanskallhittillsuppsagda. Liksomblikommersikt att
de anställdas kompetensvidmakthållaförkrävsutbildning att varasom

ibland kanutbildningsådanförmånsbeskattning,befriad från även om
omfattande.ochbåde kostsamvara

förmånsbe-frånundantagregelnföreskrivsstyckettredjeI att om
gälla för före-skallpersonalavvecklingssituation inteskattning i en

delägareeller tillföretagsledarenärstående tillochdelägaretagsledare,
före-närstående tillheller för denoch intefåmansföretag äri som

handelsbolaganställd i fåmansägtochtill delägaretagsledare eller är
halvtidminsteller bolagetföretagetanställda ivaritde inteom

ellerutbildningfriföljd. Förmånentvå år iperiodunder avaven
fåmansägdaeller detfåmansföretagutgått från detskall hatjänstannan

varit anställd Näreller harskattskyldigehandelsbolag den ärsom
handelsbolag,fåmansägtfåmansföretag,definitionendet gäller av

definitionergäller denärståendeochdelägareföretagsledare, som
till 32 § KL.anvisningspunkt 14ianges

kategorier iangivnasärregleringen förstadgasstycketfjärdeI att
dengällainte skallhandelsbolagfåmansägdaochfåmansföretag om

kapitel 8 harskäl.särskilda Iföreliggerdetskattskyldige kan visa att
Ävenskäl.särskildakanexempel på vadnågraangetts anses varasom

då det kanförekommanaturligtvissituationer kanandra anses
gälla.inte skallsärregleringenförsärskilda skälföreligga att

33 §Anvisningar till
punkt 8

anvisningspunkti dennaavdragsreglernaföreslagnaDe sammaavser
ienligt förslagetförmånsbeskattningfrånundantaspersonkrets som

bak-motiveringen ärden allmännaframgårSom32 § 3 h avmom.
frågahärdetsituationer ärför deförslagetgrunden till att omsom

levnadskostna-ökadeochresekostnaderavdrag förtillklargöra rättatt
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der föreligger i viss utsträckning, den utbildning elleroavsett om
liknande den skattskyldige genomgår kan fullgörandesom anses som

tjänst. förstaI stycket avdragsrätten för till och frånattav anges resor
utbildningsplatsen e.d. för den kategori skattskyldiga härsom avses
skall bedömas i enlighet med reglerna i punkt 4. Det innebär deatt
vanliga reglerna avdrag för till och från arbetet skallom resor
tillämpas. Således medges endast avdrag för skäliga kostnader i-
allmänhet billigaste färdsätt den skattskyldige behövt anlita ochom-

anlitat fortskaffningsmedel.särskilt Vidareäven blir reglerna i punkt
får4 bil användas tillämpliga. De regler finns inärom egen som

denna punkt angående tillträdande frånträdandeoch anställningav
skall gälla för vid utbildningens början och slut. Vidare blir 33 §resor
2 KL begränsar avdragsrätten till kostnader överstigandemom. som
6 000 kr tillämplig.

Hänvisningen i andra stycket till punkt 3 första stycketa av an-
visningarna till 33 § KL innebär det de schablonersättningaräratt som
gäller vid tillfällig anställning skall tillämpas. avdragFör överattsom
huvud skall komma i fråga krävs avståndet mellan bostadsor-taget att

och utbildningsorten skall längre 50 km ochänten över-attvara
nattning utbildningsorten Avdraget för logi skalläger rum.
beräknas till belopp motsvarande den faktiska utgiften. det gällerNär
kostnader för måltider och småutgifter medges avdrag med halvtett
maximibelopp dag under de första månaderna bortovarontreper av
och med 30 helt maximibelopp för tid därefter f.n. 90procent av

kr.54 Vid utbildning riket medges avdrag med halvtutom ettresp.
normalbelopp dvs. den normala ökningen i levnadskostnaderna under

dag i förrättningsland dag under de första månadernatreen resp. per
bortovaron och till 30 helt nomialbelopp för tidenprocentav av

därefter.
Till skillnad från vad föreskrivs i punkt 3 medges avdragsom a

endast ersättning utgått och avdraget får inte överstiga uppburenom
ersättning. allmänhetI det arbetsgivaren eller den tidigare arbets-är
givaren betalar ersättningen, det kan också trygg-som men vara en
hetsstiftelse eller stiftelse med anknytning till arbetsgivarent.ex. en
eller arbetsmarknadsorganisation ersättningen.utgeren som

ytterligareEn skillnad vad föreskrivs i punkt 3 ärmot attsom a
avdraget för måltider och småutgifter inte får överstiga de schablonbe-
lopp tidigare Någon möjlighet efternämnts. utredning denattsom om
faktiska kostnadsökningens storlek avdrag med högre belopp deän
schablonmässigt beräknade finns således inte.

Rätten till avdrag för hemresor beräknas i enlighet med anvisnings-
punkt vilket3 bl.a. innebär avdrag medges för inomhemresaatt en
riket varje vecka avståndet mellan hemorten och bostadsortenom
överstiger 50 km och avdraget nonnalt beräknas för billigasteatt

Ävenfärdsätt. det gäller hemresor förutsättning för avdragnär är en
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uppburnaöverstiga denfår inteAvdragetutgått.harersättningatt
ersättningen.

tvåhögstmedges underavdragstycketfemtepunkt 3iRegeln atta
tredjeanvisningspunktensföreslagnaidenställetinte. Iär gäller anges

från utgångenår, räknatunderlängstmedgesavdragstycke ett avatt
uppsägningstiden.

gälla förinte skallavdragtillföreskrivsfjärde stycket rättenI att
tillellerföretagsledaretillnärståendeochdelägareföretagsledare,

närstående tillför denheller äroch intefämansföretagidelägare som
handels-fämansägtanställd iochdelägareeller till ärföretagsledare

minstpåbolagetelleri företagetanställdavaritde intebolag om
definitionengällerdetföljd. Närtvå år iperiodunderhalvtid aven

delägareföretagsledare,handelsbolag,fämansägtfåmansföretag,av
anvisningspunkt 14idefinitionergäller denärståendeoch angessom

till 32
kategorier iangivnaförsärregleringenstadgasstycketfemteI att

dengällaskallhandelsbolag intefåmansägdaochfåmansföretag om
kapitel 8 harskäl.särskilda Iföreliggerdetvisaskattskyldige kan att

skäl,särskildakanvadexempelnägra anses varaangetts som
hänvisas.vartill
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74%Kommittédirektiv

uppsägningBeskattning förmåner samband medi Dirav
och utbildning 1995:40

Beslut vid regeringssammanträde den 2 1995mars

Sammanfattning uppdragetav

uppgiftEn särskild utredare tillkallas med kartlägga förekomstenatt av
olika förmånstyper uppsägning dessai samband med och belysa huratt
behandlas skattehänseende. också förslag tilli Utredaren skall lämna de
regelförändringar kan behövliga. Vidare skall utredaren analy-som anses

hur arbetsgivaren bekostad utbildning behandlas skattemässigt ochsera av
föreslå regeländringar bedöms nödvändiga.de som

Utredarens arbete skall avslutat före utgången september 1995.vara av

Bakgrund

Förmåner lämnas i samband med anställning eller uppdrag isom annan
form kontant ersättning skall enligt 32 § kommunalskattelagenän l mom.
1928:370, KL jämställas med kontant lön. Således alla fönnåner iär
form eller tjänster karaktär ersättning för ihar arbeteav varor som av
princip skattepliktiga. Detta gäller förmånen direkt frånoavsett utom ges
arbetsgivaren eller uppdragsgivaren eller den utom ges av en annan

Vissa från skatteplikt finns dock.undantag Enligt huvudregelnperson.
i 42 § skall förmåner i formKL vid beskattningenän tasannan pengar

till marknadsvärdet.upp
Förmånsomrádet har under de åren två offentligaöversenaste setts av
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utredningar, Utredningen tjånsteinkomstbeskattning SOU 1992:57om
och 1993:44 och Utredningen beskattning förmåner SOUom av
1994:98. Ingen dessa utredningar har dock särskilt behandlatav
förmåner vid uppsägning eller utbildning.som ges

Under tid har i konjunktumedgångens spår personalavveck-senare
lingar blivit allt vanligare och kommit omfatta allt fler märmiskor.att
Förmåner består direkt lön eller avgångsvederlagän iannatsom av
samband med personalavveckling har därmed också blivit vanligare och
medför många gånger kostnader för företagen. Vissa åtgärder kanstora

sådan karaktär det tveksamt dessa innebärär förmånattvara av om en
Ävenför den anställde eller den det kan konstaterassagtssom upp. om

det förmån kan det i iblandär ändå osäkert hur förmånenatt en vara
skall hanteras skatterrtässigt.

En förmån i samband med uppsägning relativt vanligär ärtyp av som
olika slags utbildningar. Utbildningsinsatsema kan variera till både
innehåll och Iblandlängd. utbildningen under uppsägningstiden,ges
ibland efter det anställningen har upphört och i vissa fall under såvälatt
uppsägningstiden under tid före eller efter uppsägningstiden. Somsom
exempel förmånerpå i samband med utbildning kan nämnas av ar-
betsgivaren bekostad tenninsavgift och studielitteratur.

En skattskyldig yrkar avdrag för kostnader i samband medsom
utbildning i praxis medgettshar avdrag endast i begränsad utsträckning.
Avdrag har i princip medgetts utbildningen har nödvändig förnär ansetts
intäktemas förvärvande eller utbildningen har jämställts fullgörandemed

tjänst.av
Det inte självklart motsvarande betraktelsesättär kan tillämpas iatt

fråga förmån utbildning uppsagd bereds under uppsäg-om av som en
ningstiden eftersom företaget knappast kommer få någon direktatt nytta

utbildningen. Därmed det också tveksamt utbildningenär kanav om
fullgörande tjänst. ocksåDet tveksamt utbildningäranses som av om en

kan nödvändig för intäktemas förvärvande för äranses som en som
uppsagd.

förmånerBeskattning denna kan sikt i viss utsträckningtypav av
leda till minskad rörlighet arbetsmarknaden minska möjligheternasamt
för skaffauppsagd arbete.att nytten

Även i andra fall arbetsgivaren bekostar utbildningen uppkommernär
frågan hur detta skall behandlas i skattehänseende. Från näringslivets
sida har hävdats reglerna på området i del fall kan upphov tillatt en ge
problem och därförde behöver över.att ses
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Uppdraget

förmånerredovisa vilkaochskall kartläggaUtredaren typer somav
uppsägning ochi samband medutsträckningnågonförekommer i större

skattehänseende.behandlas ii daghur dessa
andra sidanåskattepliktiga förmåner ochsidanåGränsen mellan ena

det gällerinte alltid helt klar. Närnärvarandeskattefria sådana förär
betraktaoftastpersonal dessaför uppsagdslags insatser ärolika att som

detdetSammantaget kan rörförmån för den antas attsagtssom upp.en
skatteplik-och förmånerna ärför företagenkostnadersig stora omom -
behandlasdärför viktigt dessaförmånsvärden. Detavsevärda ärtiga att-

gällandelagstiftningen ochförhållande tillikorrekt sätt attett
perspektiv.samhällsekonomisktrimligaframstårskatteregler ettsom ur

skattelagstiftningnuvarandeställning tillutredarenVidare skall ta om
detbeskattningsresultat elleroch rimligttill konsekventleder avomett
anled-finnssamhällsekonomiska skälandraarbetsmarknadspolitiska eller

ändringarutredarenområde.detta Anserning ändra reglerna attatt
lagändringar redovisas.förslag sådanaskallbör göras

skattefri endasti principtordeFörmån form utbildningi omvaraav
förvärvande ellerför intäktemas ärnödvändigden attär somanse

förändringenallt snabbaremed dentjänst. l taktfullgörande avav
kompetensutvecklingkravenarbetsförhållandena ökartekniken och

hävdatsi olika sammanhangarbetskraften. harDetoch flexibilitet hos att
anpassadeintefalli vissanuvarande regler oklara,är samtogynnsarnrna

behöverde därförkompetensfömyelse ochtill dagens behov att sesav
förmånermedi sambandnaturligt dennaDet göra översyn attöver. är att

uppsägningvidförmånernavanligastevid uppsägning utreds. En deav
led idessutomutbildning. Utbildning kanjustnämligen ettär envara

formellnågon uppsäg-personalavvecklingsarbetearbetsgivares trots att
föreligger.ningssituation inte

syfte klarareskatteregler inuvarandeskallUtredaren över att angese
heltutbildningsförmânerskattefria skattepliktigaförgränsen somresp.

bör utredaren övervägaarbetsgivaren. Dessutomdelvis bekostaseller av
anledningfinnsandra skälarbetsmarknadspolitiska ellerdet attavom

ändra reglerna.
medförmåner i samband uppsäg-omfattarUtredningsuppdraget även

någon änutbildningsförmån eller bekostasning och utges annanavsom
Trygghetsrådet.arbetsgivare, t.ex.som

förslagendock gällabegränsning för utredaren börSom allmän atten
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inte får möjligheteröppna till överflyttning lön till skattefria förmånerav
med därav följande intäktsbortfall för det allmänna. Den grundläggande
principen likformig beskattning måste således så långt möjligtom en
upprätthållas. Eventuella undantag från denna princip skall därför vara
väl underbyggda och motiverade arbetsmarknadspolitiska eller andraav
sarnhällsekonomiska skäl.

Övriga frågor

Utredaren skall också redovisa hur skattepliktiga förmåner utgår isom
samband med uppsägning eller utbildning skall beaktas vid beräkning av
pensionsgrundande inkomst.

Utredaren oförhindradär andra frågoräven haratt ta näraettupp som
samband med frågorde utredaren särskilt skall behandla.som

Redovisning uppdragetav m.m.

De förslag utredaren lägger fram bör inte leda tillsom sammantaget
minskade skatteintäkter för den offentliga sektorn. Innebär några förslag
minskade inkomster någon betydelse bör utredaren också möjligaav ange
ñnansieringsaltemativ.

För utredaren skall gälla regeringens direktiv till samtliga kommittéer
och särskilda utredare offentliga åtaganden dir. 1994:23 järn-ochom
ställdhetspolitiska konsekvenser dir 1994: 124.

Utredningsarbetet skall avslutat före utgången september 1995.vara av

Finansdepartementet



1995offentliga utredningarStatens

Systematisk förteckning

Statsrådsberedningen Socialdepartementet
[68] Várdenssvåraval.lT-kommissionens 1995-96.arbetsprogram

Prioriteringsutredningen.[5]slutbetänkandeav
Justitiedepartementet Könshandeln.[15]

Sverige. [16]Socialt arbete prostitutionenibodelning. [8] motPensionsrättigheteroch
prostitution. [17]Homosexuellkonsumentregler.Nya

bidragsförskott,Underhállsbidragochverksamhetsförnyelseinom rättsväsendet.ochIT
Del B. [26]Del ochAsamverkansformer.till [32]Förslag nya

Avgifter handikappomrádet.[35]inomför ideell skadavid personskada.[33]Ersättning
kunskapsutveckling yrkes-KompetensochRedovisning Beskattning.[43]Sambandet om-- arbetsfält socialtjänsten.[58]roller och inomorganisation.Aktiebolagets [44]

samhällsekonomiOhälsoförsäkringoch28Tvángsmedelenligt 27 och kap. RB
finansieringolika aspekter modeller,polislagen. [47]samt -

incitament. [59]ochGodtrosförvärv stöldgods [52]av
Kvinnofrid. Del A+B. [60]Näringslivetstvistlösning. [65]

socialtjänstregister.[86]DokumentationochövervakningskamerorvidPolisensanvändningav
förundersökning. [66]
Vårdnad, umgänge.[79]boendeoch KommunikationsdepartementetNy rättshjälpslagoch andrabestämmelserom

tågtrafik påSamordnadoch integreradrättsligt bistånd. [81]
i Mälardalsregionen.[25]straffsystem. [91] ArlandabananochEtt reformerat Del I-III.

Ãlvsäkerhet. [40]
Utrikesdepartementet Gotlandstrañk.Framtidsanpassad [42]

[48]EG-anpassadekörkortsregler.sanktionerLagen vissa internationellaom
trafikpolitiken. [64]Klimatförändringar i[28]översyn.en- kommunikationer för alla [70]AllmännaRöster regeringskonferensEU:som -

Finansieringslösningarför Göteborgs-ochhearing organisationsföreträdare,debattörermed- Dennisöverenskommelserna.[82]forskare.och [77]
EU regeringskonferensen1996om Finansdepartementetinstitutionernasrapporter-

Grön diesel miljö- och hälsorisker. [3]i övriga medlemsländer.[80]synpunkter- -
Långtidsutredningen1995. [4]EU-kandidater 12 länder kan bli EUzssom-

ekonomisktarbetsgivaransvar.[9][83] Fulltmedlemmar.nya
Översyn skattebrottslagen.[10]av

Försvarsdepartementet tidpunkter förMervärdesskatt Nya-
redovisning betalning. [12]ochframtid. [6]Muskövarvets

[36]samladredovisning.Förmåneroch sanktionerekonomi. [13]Försvarsmaktens enAnalys av -
utgifter. [49]inkomsterochPrognoseröver statenssamhälle. [19]Ett säkrare

sanktionerFörmånerochSverige. [20]Utan stannar
för [56]utgifter administration.[21]Staden vatten.vatten utan -Översyn stiftelser ideellaskattereglernaför ochSkåne.[22]Radioaktiva slår jordbruk i avämnen ut

föreningar. [63]elektronikkomponenter.[23]Brist
Naturgrusskatt, [67]Gasmolnlamslâr Uppsala. [24] m.m.

[69]Betaltjänster.försvaretsCivilt bruk resurserav - Lägenhetsdata.[74]erfarenheter, helikoptrar. [29]regelverken,
Försäkringsrörelsei förändring [87]regleringen. [53]för fred. Den rättsligaSamverkan

EU-tjänst. [89]Svenskarikatastrof-ochför internationellSvenskainsatser
åtaganden.Omprövning statliga [93]förslag.analysoch [72]flyktinghjälp. Kartläggning, av

utbildning [94]Personalavveckling, och beskattning.
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Systematisk förteckning

Utbildningsdepartementet Miljödepartementet
Yrkeshögskolan Kvalificerad eftergymnasial Alkylat och Miljöklassning bensin. [30]av
yrkesutbildning. [38] Ett vidareutvecklatmiljöklassystemi EU. [31]
Allmän behörighetför högskolestudier.[41] Grundvattenskydd.[45]
Förslag internationellt flygsäkerhets- Kunskapslägetett kärnavfallsomrádet1995. [50]om
universitet i Norrköping-Linköping. [57] Fastighetsbildning uppgift för staten gemensam-Behörighetoch Urval. Förslagtill regler för och kommun. [54]nya
antagningtill Universitetoch högskolor. [71] Ett Skåne.[62]renat
Ett aktiebolagför servicetill universitetoch Kärnavfall och Miljö. [90]
högskolor [73]m.m.

Jordbruksdepartementet
Den brukademångfalden.Del 1+2. [88]

Arbetsmarknadsdepartementet
Arbetsföretag En möjlighet för arbetslösa.[2]ny-
Obligatoriskaarbetsplatskontakterför arbetslösa.[7]
Kompetensför strukturomvandling. [34]
Somereflections SwedishLabour Marketon
Policy. [39]
Några utländskaforskares svensksyn
arbetsmarknadspolitik. [39]
Effektivare styrning och rättssäkerhet
i asylprocessen.[46]
Ett samlatverksamhetsansvarför asylärenden.[55]
Svenskflyktingpolitik i globalt perspektiv. [75]
Arbete till invandrare.[76]
EGzsarbetstidsdirektivoch desskonsekvenserför
det svenskaregelsystemet.[92]

Kulturdepartementet
Konst offentligi miljö. [18]
Várt dagligablad Pstödtill svenskdagspress.[37]-
Kulturpolitikens inriktning. [84]
Kulturpolitikens inriktning i korthet. [84]-
Tjugo árs kulturpolitik 1974-1994.[85]

Näringsdepartementet
Ett renodlatnäringsförbud. [1]
Ny Elmarknad Bilagedel. [14]+
Elförsörjning i ofred. [51]
Den svenskaRymdverksamheten.[78]

Civildepartementet
Regionalframtid bilagor. [27]+
Myndighetsutövningvid medborgarkontor. [61]
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Kronologisk förteckning

Älvsäkerhet.K.40.näringsförbud.N.Ett renodlat. högskolestudier.U.förbehörighetAllmänför arbetslösa. 41.möjlighet A.Arbetsföretag En ny-. Gotlandstrafik. K.Framtidsanpassad42.hälsorisker.Fi.diesel miljö- ochGrön -. Beskattning.Ju.Redovisning43. SambandetLängtidsutredningen1995. Fi. -. organisation.Ju.Aktiebolagets44.Várdenssvåraval.. Grundvattenskydd.M.45.Prioriteringsutredningen.S.Slutbetänkandeav
rättssäkerhetstyrning och46. EffektivareFö.Muskövarvetsframtid.. A.i asylprocessen.arbetsplatskontakterför arbetslösa.A.Obligatoriska. RBoch 28 kap.Tvângsmedelenligt 2747.bodelning.Pensionsrättigheteroch Ju.. Ju.polislagen.Fi.arbetsgivaransvar.Fullt ekonomiskt samt..Översyn K.körkortsregler.48. EG-anpassadeskattebrottslagen.Fi.av
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