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Sammanfattning

Bakgrund

avgifterskatter ochför redovisning och betalningDet system somav
ökad samord-reformerats i riktningtillämpas i dag har successivt mot
arbetsgivarnaSåväl skattemyndigheternaoch effektivisering.ning som

effek-blickpunkten. Stegskattskyldiga har här varit ioch de mot ett
1980-talethar tagits i börjanskattebetalningssystemtivare genomav

för beräkningbestämmelsernaförenklingar i de materiellabl.a. so-av
årbidragit den sedaneffektivisering har vidarecialavgifter. Till en

skatt ochbetalningen avdragenredovisningen och1985 samordnade av
år har verksamhetenframför alltarbetsgivaravgifter. Under senare

hänseenden tilli olikapåverkats möjligheternadessutom taatt varaav
utvecklingen.den tekniska

denupplevsdet slagTrots förändringar nämnts nuva-som nyssav
tillämpa. Framför alltöverblicka ochordningen svår görrande attsom

näringsidkare och samtidigtför denproblemen gällandesig ärsom
förfarandet fort-skattemyndigheternaockså förarbetsgivare. Men är

förfarandetExempelvisoch resurskrävande.farande svårtillgängligt är
skatt och arbetsgivarav-inbetalning avdragenredovisning ochför av

preliminär skattF-skatt,från betalningengifter i olika delar skilt av
tillkommande skatt ochkvarstående skatt,och utdelning,ränta mer-

redovisnings-liksom deRedovisningstidpunkterna olikavärdesskatt. är
konton och ruti-Inbetalningar till skildaanvänds.handlingar görssom

be-redovisa, påminnelsergäller anmaningarvarierar vad attattnerna
Även skiljersanktionssystemenför indrivning.och överlämnandetala

avgift det frågavilken skatt ellervissa fall beroende påsig i är om.
olika lagar.regleras förfarandet iVidare

effektiviserabakgrund det vårt uppdragdennaMot är systemetatt
Utgångspunkteravgifter.redovisning och betalning skatter ochför av

samordningenhetlighet,sådant ökadvid utformningen ärett systemav
följande.föreslår i huvudsakoch förenkling. Vi
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skattebetalningssystemEtt skattekontosystemnytt ett-

Skattekontosystemet

Debiteringar, redovisningar och betalningar skatter och avgifterav
samordnas i med skattekonton. Hos Skattemyndigheten skallett system
finnas förskattekonto varje skatt- eller avgiftsskyldig. Samtligaett
redovisningar och betalningar skall registreras kontot. Främst gäller
det F-skatt, innehållen preliminär skatt skatteavdrag, arbetsgivarav-
gifter och mervärdesskatt. Bokföringen på kontot skall sågöras att
kontoställningen kan följas kontinuerligt kontout-exempelvisgenom
drag. Uppbyggnaden skattekonto inte olik bankkonto därärett ettav
kontohavaren in och olika belopp och där beräknassätter räntatar ut

överskott och underskott.
På skattekontot bokförs löpande dels debiterade skatter, dels de

skatter och avgifter den skatt- eller avgiftsskyldige redovisar. Försom
skattskyldiga med anställningsinkomster bokförs slutlig skatt på kontot
i samband med slutskattsedeln fram. En beräkning denatt tas ny av
slutliga skatten eller skatt eller avgift bokförs på kontot den dagannan
då skatten eller avgiften förfaller till betalning. Vidare bokförs här -
i samband med slutlig debiterasskatt preliminär skatt redo-att som-
visas i kontrolluppgift.

Alla uppgifter skattskyldige skall redovisasden lämna i endasom en
handling skattedeklaration. skall lämnas gångDen varjeen en-
månad. När i månaden deklarationen påskall lämnas beror om mer-
värdesskatt skall redovisas och i så fall storleken beskatt-även av
ningsunderlagen till mervärdesskatt.

månaden i januariDen 12 i och augusti den 17 skall skattedeklara-
tion lämnas dels den enbart redovisar skatteavdrag och arbets-somav
givaravgifter, dels den har redovisa mervärdesskatt varjeattav som
månad beskattningsunderlagen för beskattningsåret uppgår tillom
högst 40 miljoner kronor. mervärdesskattDen redovisar med be-som
skattningsunderlag överstiger 40 miljoner skallkronor lämnasom
skattedeklaration i betalningsmånaden.den 26senast

Skatter och avgifter skall betalas enligt följande.
Den 12 i januari augustioch den 17 skall förfallodag för denvara

enbart skall betala F-skatt eller avdragen skatt och arbetsgivarav-som
gifter. Samma betalningstidpunkter skall gälla den skattskyldigeom
skall betala mervärdesskatt och beskattningsunderlagen avseende mer-

förvärdesskatt beskattningsåret uppgår till högst 40 miljoner kronor.
Mervärdesskatten betalas då i andra månaden efter redovisningsperio-
den. För denna kategori skattskyldiga samordnas betalningarna genom

förfallodagen för mervärdesskatt senareläggs. l augusti samordnasatt

22



Sammanfattning1996:100SOU

skatt, arbets-betalningarna avdragenförfallodagarna attgenom av
förbetalningstidpunktengivaravgifter och F-skatt senareläggs medan

tidigareläggs något.mervärdesskatt
mil-beskattningsunderlag överstiger 40skattskyldiga medFör som

betalning mervärdesskattsenareläggs förfallodagen förkronorjoner av
Samtidigtmånaden efter redovisningsperioden.till den 26 i närmast

förfallodagen mervärdes-nuvarande senarelagda avseendeslopas den
kategori skattskyldiga skallför redovisningsperioden juni. Dennaskatt

arbetsgivaravgifteroch den 12 ibetala F-skatt, avdragen skatt senast
varje månad under året.januari den 17

beskattningsbeslutpåförs särskildaoch avgifterSkatter genomsom
inträffar efterförfallodagdenförfaller till betalning närmastsom

beslutsdagen.betalningsfrist dagar efter30omen
avgifter skall ha bok-ochinnebörd ändras. SkatterFörfallodagens

förfallodagen.påskattemyndighetens kontoförts på senast
kontohavaren till-skall räknasoch andra beloppBetalningar som

mellan olika skatteravräkningsordningskall bokföras någongodo utan
avgiftsskyldige kan så-elleravgifter på skattekontot. skatt-och Den

viss skatte-tillinte betalningledes huvudregel attstyra avse ensom en
avgiftsskuld och detelleravgiftsskuld. finns skatte-eller Om det en

obetald,betald elleravgiftvilken skatt ellerbehöver ärsomanges
påförtsskatterdefördelas proportionellt mellanskall skulden som

aktuell.under den period ärsom
skatte-transaktionförekommitmånad det har stämsVarje ensom

Samtligakontoutdrag.följs iAvstämningen regelkontot ettavav.
avstämningenvidgång år. Om detminstkonton stäms upp-en perav
påminnelse be-innefattarunderskott kontoutdragetkommer attett en

ford-obetaldabetalningsuppmaningen lämnas fortlöpandeEftertala.
under visspå skattekontoMindre underskottför indrivning.ringar ett

aktualiseras. Förindrivningemellertid kunna godtastid bör utan att
skallvarje månadtransaktioner på skattekontotkontohavare med som

detför indrivningpå kontot lämnashuvudregel underskottett om upp-
skall belopps-kontohavareFör övrigagår till minst 10 000 kronor.

1 000 kronor.gränsen vara
Överskott tillgängligaskall huvudregelskattekontoett varasom

skall återbetalningar kunnanödvändig kontrollkontohavaren. Efterför
förutsättning det i skat-månaden. Underhelst undergöras när attsom

arbetsgivar-redovisning för avdragen skatt ochtedeklarationen lämnas
ingåendepå överskjutandegrundasavgifter skall återbetalning ensom

måna-före första förfallodagen iredan denkunna skemervärdesskatt
den.

anståndsräntan,huvudsakskall ienhetligt ränteinstitut ersättaEtt
kvarskatteavgiften.ochö-skatteräntanrestitutionsräntan,respiträntan,
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Även dröjsmålsavgiften bort. På underskott eller överskott påtas ett
räknas stället kostnads- intäktsränta löpande.skattekonto i Rän-resp.
till basränta följer det allmänna ränteläget.knytstorna en som

fr.o.m. dagen efter den då underskotträknas ellerRänta ett
omprövningsbeslutöverskott uppkom på skattekontot. Om det är ett

föranståndsbeslut grund ränteberäkning räknaseller är räntasom
förfallodagen förfr.o.m. dagen efter den ursprungliga skatt.resp.

nivåer.Kostnadsräntan skall ha olika Den lägsta kostnadsräntantre
%, avdragsgill påi dagsläget 8 beräknas dels underskottca som

understiger 10 000 kronor, dels på belopp påförs ompröv-genomsom
eller grundas anståndsbeslut. Vid debiteringenningsbeslut slutligav

skatt undantas belopp 10 000 kronor från ränteberäkningett t.o.m.om
Påden 3 maj under taxeringsåret. belopp häröver räknas kostnadsränta

%,enligt mellannivå i dagsläget 10 avdragsgill under tidencaen
Från underfebruari den 3 maj. och med den 4 majden 13 taxe-—

framringsåret räknas sådan beloppets storlek denränta t.o.m.oavsett
skall ske. kostnadsräntan i dags-dag betalning Den högstasenastsom

%, avdragsgill minst 10 000läget 28 underskotttas ut omca
låg kostnads-fordran lämnats för indrivning räknaskronor. När en

på beloppet.ränta

Löpande skatteuträkning och debitering slutlig skattav m.m.

för skattekontosystemet föreslås förfarande med löpan-Inom ettramen
skatteberäkning. för skattskyldiga enligtde Det är avsett som nuva-

taxeringsåret,får sina slutskattesedlar i december underrande ordning
lämna särskilda självdeklarationerde normalt skalldvs. senastsom

skatteberäkning skall så skattemyndig-den 31 En göras snartmars.
eftertillräckliga uppgifter. skattskyldiga underrättas handheten har De

augusti under taxeringsåret. I sambandresultatet, tidigast imenom
Återbetalningarbokförs transaktionerna på skattekontot.härmed görs

efterlöpande. Underskott förfaller till betalning löpande nyssnämnda
30-dagars betalningsfrist. På detta tidigareläggs nuvarandesätt

för kvarstående skatt med till månader.inbetalningstidpunkt upp sex
uppbörden kvarstående skattArbetsgivarnas medverkan i tasav

föreslås förenklat löneexekutivt förfarandebort. Samtidigt ett som
Förfarandet tillkännetecknas enkelhet och snabbhet. avgränsasav

debiterats slutligskattskyldiga arbetstagare och endastärsom som
skall fordringar avseendeskatt på skattekontot. Det användas

slutlig skatt högst 10 000 kronor.obetald om
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Betalning pensionsavgifterav

Regleringen betalning pensionsavgifter betalas i formav av som av
egenavgift, har ändras. Avgiftendvs. den F—skatt, till tilläggs-av som
pension sidoordnas och jämställs med övriga skatte- och avgiftsbetal-

sambandet avgift förmånningar. Samtidigt skall mellan och stärkas.
skattskyldige skall inte längre garanterad fulla pensionsför-Den vara

måner i endast den del alldag, skattnär, motsvararsom av som
tilläggspensionsavgiften betalats. Om endast viss andel samtligaen av

förskatter och avgifter inkomstår har betalats skall i ställetett
tilläggspensionsavgift ha betalats i proportion till avgiftens andelanses

de sammanlagda skatte- och avgiftsdebiteringarna för detta âr.av
härefterPensionspoäng eller pensionsrätt skall räknas den skattskyldi-

tillgodo i förhållande till den proportionering betalningen till-ge av av
äggspensionsavgift för året.gjortssom

samordning skatte- och avgiftsbetalningarFortsatt av

skall ingå de i betydande skatte- ochskattekontosystemet dagI mest
avgifter exempelvisavgiftsbetalningarna. Andra skatter och —

framtid också kunna ingå i skatte-punktskatter bör inom en snar-
åtgärder kan emellertidSärskilda överväganden ochkontosystemet.

fall. på sikt finnas förut-i vissa Som vi det torde detkrävas ser
alla förekommande skatter ochsättningar hantera praktisktatt taget

enhetligt uppbyggt skattekontosystem.avgifter i ett

överensstämmelsen slutligpreliminär och skatt ochmellan
särskilda frågorandra

överensstämmelse preliminär och slutlig skattmellanBättre

förslag syftar till förbättra överensstämmel-flertal lämnasEtt attsom
mellan preliminära och slutliga skatten. Exempelvis skall RSVdensen

skattetabellernas utformning.ökade möjligheter bestämmaattges
särskilda tabellerna för skatteavdragNämnas kan också deatt som an-

ersättning från arbetslöshetskassavänds vid korttidsersättning och tas
30 På ersättningbort. I stället skall skatteavdrag medgöras procent.

krontalstabellerfrån arbetslöshetskassa skall vidare avdrag enligtgöras
olika kommunala Undantaget för arbetslöshetskas-efter skattesatser.

också.från skyldigheten förhöjt skatteavdrag slopasgöraattsorna
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gäller beloppsgränsen 6 000 kronor vid skatteavdrag påDetsamma om
föräldrapenning.

lämna prelimi-betalar F-skatt utökas skyldighetenFör den attsom
sådan skyldighet skall gälla den 30självdeklaration. Ennär t.0.m.

inkomståret. Deklaration skall lämnas den skatt-november under om
skatten kommer blifått kännedom den slutligaskyldige att attom

belopp betydandeden preliminära skatten medhögre ärän ett som
förlängsförhållanden. Dessutomtill den skattskyldigesmed hänsyn

Samtidigt föreslås lättnadför debitering preliminär skatt.tiden enav
skallför dessa företag kunnasäsongsföretag. F-skattebetalningarför

Verksamheten bedrivs.enbart till den periodbegränsas som
generell dels före-föreslås ocksåSkattemyndigheten rätt atten

preliminär självdeklarationdeklarationsskyldig lämnalägga att enen
deklara-revision för kontrolleraeller handling, dels göra att attannan

uppgiftsskyldigheten fullgjorts.tions- och

F-skattebevisRegleringen om

förnågot. F-skattsedelRegleringen F—skattebevis skärps En enom
handelsbolagfåmansföretag i fåmansägtföretagsledare i ellerett ett

någon anledning,återkallas myndighetenskall kunna även t.ex.avom
företagets eller bolagets F-konkurssituation, inte har återkallati en

för återkallelsemåste emellertid ha funnits grundskattsedel. Det av
företagsleda-hänföras tillbolagets skattsedel kanföretagets eller som

F-skattsedel skall få återkallas.för företagsledarensattren
handelsbo-fåmansföretag eller fåmansägtF-skattsedel förEn ettett

företaget elleråterkallas också företagsledaren ilag skall kunna om
utfärdasinte fårhandlat sådant F-skattsedelbolaget har sättett att

företagsledaren.för

avgifterskatter ochAnstånd med betalning av

betalningssvårig-betalning skatter och avgifter vidAnstånd med av
skäl och andra liknande förhållanden skallheter på grund socialaav

Anståndsmöjlighetendet finns synnerliga skäl.kunna endast omges
och avgiftsbetalningar i skattekontosystemet.skall omfatta alla skatte-
anstånd i samband med skyldighet tjänst-skall gälla vidDetsamma att

inom totalförsvaret.göra
anstånd med betalning skatt på grundAnståndstiderna vid av av av-

något. regleringenyttring fastighet Samtidigtbegränsas görsav m.m.
mindre detaljerad.
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Betalningsskyldighet och sanktioner m.m.

Betalningsskyldigheten för skatter avgifteroch

generell och enhetlig betalningsskyldighetEn skall gälla för den som
skyldig redovisa och betala in sådana skatter och avgifterär att som

ingår i skattekontosystemet.
En form automatiska beslut betalningsskyldighet föreslåsavny om

schablondebitering. Om redovisningsskyldigheten för viss perioden
fullgörsinte skall betalningsskyldigheten för perioden bestämdanses

till det högsta och de skatte- och avgiftsbeloppvart ettav av som
bestämts för betalning för endera de föregåendenärmasttreav
redovisningsperioderna. Schablondebiteringen skall gälla vid sidan av
nuvarande möjligheter för Skattemyndigheten bestämma betalnings-att
skyldigheten efter skön. Samtidigt befogenhetenutvidgas uppskattaatt

och avgiftsbeloppen för viss period omfattaskatte- till arbets-atten
givares avdrag för A-skatt.

Betalningsskyldigheten avseende avgifter förskatter och den som
företräder rättssubjekt juridisk generell ochär görsett som person en-
hetlig. Den utvidgas till omfatta alla skatter avgifter ingårochatt som

skattekontosystemet. syfteti Dessutom det administrativa medgörs
föreskrifterna tydligare. i alltMen väsentligt behålls nuvarande subjek-

förutsättningar och befrielsegrunder.tiva
föreslås också beslut betalningsskyldighet ställföreträ-Det föratt om

dare skall fattas Skattemyndigheten första instans. Beslutenav som
skall kunna överklagas till länsrätten förmed den enskilde tillrätt
muntlig förhandling länsrätteni och kammarrätten.

Administrativa och straflrdttsliga sanktioner

Tillämpningsområdet för nuvarande regler skatte- och avgifts-om
tillägg utvidgas till gälla också för arbetsgivare inte fullgöratt som
sina skyldigheter redovisa skatteavdrag. Sanktionen benämns skat-att
tetillägg.

Underlåtenheten betala in innehållen skatt i dagatt anses som en
straffbar gärning. första hand torde emellertidI det risken bliattvara
personligt betalningsskyldig både i det enskilda fallet ochsom ———
generellt avhållandehar verkan på arbetsgivaren från inteatten-

in skatt. Mycket oftabetala det också så den arbetsgivareär att som
inte betalat har gjortskatten sig skyldig till uppbördsbrott.annat

förStraffansvaret underlåtenhet betala in innehållen skatt kanatt
därför inte fylla någon funktion föreslås avskaffat.sägas utan
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Preskription

för ochpreskriptionstiden skatterberäkningförUtgångspunkten av-av
tillavgiftsfordran lettellerändrad. En skatte-gifter föreslås ettsom

år efter utgångenpreskriberas femskattekonto skallunderskott ett
lämnades förunderskottetbelopp motsvarandekalenderår dådet ettav

preskriptionsfrågornaförenklas hanteringenHärigenomindrivning. av
rubbas.skattekontosystemetsystematiken iattutan

skattebetalningslagregleringEn enny --

lagen finnsskattebetalningslag. IföreslåsuppbördslagEn enny -
innehållerbehövs. Denskattekontosystemetregleringden somav
dedebitering skatterberäkning ochbestämmelserövrigaockså avom

uppbördsla-ingår i det Lagen ersätteravgifteroch systemet.nyasom
socialavgifteruppbörd1984:6681953:272 och lagen avomgen

i mervärdesskattela-förfarandebestämmelsernaarbetsgivarefrån samt
detaljeradmindre degjortslagen har än1994:200. Den nyagen

äldre lagarna.

Konsekvenser

starkt för-leda tillförväntasskattekontosystemFörslaget ett enom
avgiftsbe-ochskatte-företagensförsta handadministration ienklad av
resurskrä-avgifter blir mindreochskatterRedovisningentalningar. av

övrigt. Endastföretag iocharbetsgivarefrämst föri dagvande än en
för deundantaglämnas. Med störstabehövermånaddeklaration per
frågadet vidaremervärdesskatt blirredovisarföretagen om en-som

redovisningensamordnade görmånad. Denbetalning varjedast atten
betalningsstadiet. Företagensredan påutbetalningar kan kvittasochin-

jämfört medväsentligthärmedförenklasavgiftsbetalningarskatte- och
kvarståendebetalningvidarbetsgivarmedverkanslopadEni dag. av

för företagen.vinsteradministrativaytterligareskatt ger
hanteringeneffektiviserasochsamordnasskattemyndigheternaFör

betal-omföringar,avstämningar,och betalningar,redovisningarav
indrivning,överlämnande förränteberäkningar,ningsuppmaningar,

m.m.
skattekontosystemtillförslagetinnebärekonomiskaI etttermer

påförbesparingarsamordningenhetlighet ochmed ökad statenm.m.
Även effekterna deår.kronormiljonerstorleksordningen 50i avper
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olika delförslagen i övrigt i fall på sikt föra med sigvartavses
besparingar för det allmänna. Dessa besparingseffekter svåraär att
precisera förväntas inte bli obetydliga.men

En del den administrativa besparingseffektenav genereras genom
samordningen förfallodagarna till den il2 månaden. Denav senare-
läggning förfallodagen för mervärdesskatt från den till5 den 12av

från den 20 till den 26 i månaden förslaget innefattar iresp. som ger
sig negativ ränteeffekt för Utrymme för dessa senarelägg-staten.en
ningar skapas dels den för vissa skattskyldiga slopade särredo-genom
visningen mervärdesskatt under sommarperioden, dels deav genom
administrativa vinsterna skattebetalningssystem.ett nyttav

Ikraftträdande

Skattekontosystemet liksom övriga förslag skattebetalningslagensamt
föreslås i kraft vid årsskiftetsättas 1997/98.
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Summary

Background

The for accounting and ofsystem and dues that appliespayment taxes
today, has gradually been amended with the aim increase theto co-
ordination and render effective. The Taxationto Authorities,more

well the employers and the have been in the limelight.taxpayer,as as
Steps towards effective taken in thetax payment systema more were
beginning of the 1980’s through, other things, simplificationsamong
in the regulations for the caculation of social fees. The co-ordinated
accounting and of deducted and payroll whichpayment tax tax, was
introduced in 1985, has further contributed rendering theto system

effective. Above all, the activity has inrecentmore over years
addition, been influenced by the possibilities take advantage of theto
technical evolution in various respects.

Despite the above mentioned changes, the regulatorypresent system
difficult comprehend and apply. Above all, theto problems manifest

themselves for those who the time businessmenat wellsame are as as
employers. However, for the authorities the procedurestaxeven are
still both difficult comprehend and demanding.to Forresource
instance the procedure for accounting and paying of deducted andtax
payroll in various differenttax the procedure forparts theto

of Company preliminary interestpayment and distribution,tax, tax on
income additional and value—addedtax The timingstaxarrears, tax.
for varies, just like the accounting documentsaccount that used.are
The made into different and thepayments routinesare accounts vary
with regard notices remindersto andto surrenders forreport, to pay
ollection. Even the sanctions differ in certain dependingsystems cases,

the of fee in question. Furthermore,type thetax procedureon or
regulated in various acts.

On presentation of this background mission render thetoour
effective for the accounting andsystem of andmore payment taxes

dues. The starting point in the formulation of such systema
increased uniformity, co—ordination and simplification. In principle,

the following.we propose
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SystemAccountA TaxSystemPaymentNew TaxA -

SystemThe Tax Account

co-ordinatedand duesofandaccountingDebiting, taxespayments
authority will haveThewith Tax Accounts.in taxtax asystemone

accounting andAlldues.liablefor taxtoaccount oreveryone
appliesPrincipallyregistered in thebewill toaccount.payments

value-payroll anddeduction,preliminary taxCompany taxtaxtax,
that thebe doneshallof thebookkeepingTheadded accounttax. so

through Statementscontinuouslyfollowedbeaccount status e. g.can
bankunlikeofbuildingTheof account nottax aaccount. up a

withdraws differentanddepositsthewhere accountaccount owner
deficit.surplus andcalculatedinterestand whereamounts on

welldebitedentered into theConsecutively taxes,accounttax asare
For thethat theand dues taxpayerthose reports.taxpayertaxesas,

ininto therecordedfinaltheincome accountemploymentwith tax
Aofnoticeof the finalcompilation assessment.with theconnection

recorded in thedueotherfinalof thecalculation taxtax orornew
Recorded here,forduedue,thethewhen payment.taxaccount or

preliminarydeductionfinalconnection withinadditionin tax —-
earnings.ofthereported inthat statementtax

reported inshall providethethatinformationAll taxpayer one
filedshall bedeclaration.onlydocument once everytaxa-

dependsbe fileddeclaration shallmonth theof theWhich daymonth.
thethatreported and inbeshallvalue-added even ontax caseon

value-addedforof basisthesize tax.tax
17th,theinand Augustmonth in Januaryofthe 12th theOn on

onlywhofiled by theshall bedeclaration accounts taxthe tax one
hasthe thatalso byandpayroll accountdeduction and totax one

fiscalfor thebasisthemonthvalue-added tax yeartax every
whoThemillion.of 40SEKmaximum accountsamounting to onea

shall file40 millionexceeds SEKbasis thatwithvalue-added taxtax a
month.26nd of thethelatestdeclaration the paymentattax ona

following.theaccordingpayedshall beand Dues toTaxes
shall17th,theand in Augustmonth in Januaryof the12thThe on
Thepayrollanddeductedfordate tax.the duebe taxtax,company

value-addedshalltheshall applytimes taxpayer paypaymentsame
ofmaximumfiscalbasis that for the toamountswith atax yeartax a

in the secondbe payedthenvalue-addedThemillion. toSEK 40 tax
co—ordination oftheThus,period.the accountingaftermonth

due date forthethatimpliesofthisfor category taxpayerspayments
co-ordinateddatesduethepostponed. In Augustvalue-added aretax
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through the postponing of of deducted andpayments tax, taxcompany
payroll while the time for value—added broughttax, payment tax
forward somewhat.

The due date for value—added for with basis thattax taxpayers taxa
exceeds SEK 40 million postponed the 26th the monthto nearest
after the accounting period. the time theAt specialpresentsame
provision regarding value—added for the June accounting periodtax
abolished. This of shall deductedcategory taxpayers tax,pay company

and payroll the latest the l2th in the ofJanuary 17thtax attax on
month.every

Taxes and dues that levied through individual assessmentare
decisions fall due for the due date fallsthat the closestpayment on
after forextension of time of 30 days after the decisionpaymentan
day.

The significance of the due date amended. Taxes and dues shall
beenhave recorded the authority’s office the latest by the dueat tax at

date.
Payments and other that shall be credited theamounts to account

holder shall be entered without clearance ranking in betweenany
different and dues in the Thetaxes tax account. taxpayer cannot
consequently, principal rule control with regardpayment toas a a a
certain due debt. there due debt that requirestax taxor a or
clarification which due that payed unpaid, the debtto taxas or or
shall be distributed proportionally in between those and dues thattaxes

charged during the period.currentwere
Each month when transaction has occured the tax accounta

balanced. rule, Statement of follows afterAs balancing.accounta a
All the balanced least Should deficitaccounts atare once per year. a
arise balancing, reminder included in theto statementupon a pay

Afterof the reminder for unpaid debtsaccounts. payment, are
continuously filed for collection. smaller deficitA in the tax account
during certain time, should however, be able be accepted withouttoa
collection brought the fore. For holder with transactionsto accountan
in the deficitmonth, in the should,tax account accountevery a as a

filedprincipal rule, be for collection minimum ofamounts to a
SEK other10 000. For the minimumholders SEKaccount amount

000.l
A surplus in the shall principal rule, be accessibletax account as a
the holder. After the checking, reimbursementsto account necessary

shall be possible be made anytime during the month. On theto
condition that in the declaration the accounting for the deductiontax
of and payroll provided, reimbursement based theontax tax a
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transpire alreadyshall be possiblevalue-addedincoming totax,excess
in the month.first due daybefore the

principle replace the interestregulation shall ininterestuniformA
the interest,respite interest,for therespite repaymentpayment,on a

interestfee. Alsoand the residualinterest,the taxtax onexcess
respectively incomeabolished. Interestoverdue payment expense

insteadsurplus indeficitinterest account,taxa aor onon a
interest thattied baseThe interestscontinuously.calculated toare up a

of interestgeneral levelfollows the rates.
after day whenincluding day thefrom and thecalculatedInterest

the ofInin thethe surplusthe deficit account.tax case aaroseor
ground forfor respite thedecisiondecisionreappraisal asor a

after theincluding the dayfrom andofcalculation interest,
calculated.interestrespective thatfor theoriginal due day tax,

lowestdifferent levels. Thethreeshall haveThe interest expense
calculated%, non-deductible8interest at present approx.expense

theand also10 000,falls below SEKdeficit thatthe amountonon
decisionbasedreappraisal decisionthroughleviedthat on aora

000of SEK 10debited,finalrespite. Whenfor tax a sum
3rdincluding theandof interest,the calculationexempted from toup
theexceedingOnoftheof duringMay amountsassessment.year

middle level ataccordingcalculated presentinterest to aexpense
the13th Februaryduring the timenon-deductible%,10 toapprox.
ofduring the4th Mayincluding theandFrom3rd May. year

ofsize theirrespective of thecalculatedinterestsuchassessment
shalllatest day thatincluding theand payment occur.amount toup

non-deductible%,28athighest interestThe present approx.expense
claimWhen10 000.of SEKof minimumdeficitstaken aout aon

thecalculatedlow interestcollectionfiled for onexpensea
amount.

Final Taxand DebitingComputationConsecutive Tax etc.

withinsuggested thecomputationconsecutiveprocedure withA tax
that theintendedframework of the taxpayers,system.tax account

ofnoticetheir finalobtainregulation,theaccording presenttoas
whoi.e. thoseofduring theDecember,in assessmentassessment year

the latest thefile their private incomeshallnormally returns attax
shall be donecalculationAMarch in the31st tax as soonsame year.

willTheinformation.authority has the sufficientthe taxpayertaxas
of themonth Augusttheof result, bynotified thegradually be at

herewith theconnectionof Intheduringearliest, assessment.year
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transactions entered in the Reimbursementstax account.are are
continuously made. deficitA becomes due for consecutivelypayment
after the mentioned 30 days time limit for In this thepayment. way,

point of time for brought forwardcurrent bypayment tax arrears up
six months.to
The employer’s assistance in the collection of outstanding tax

taken At the time simplified attachment ofaway. same a wages
procedure suggested that distinguished by simplicity and

The procedure the boundaries for the whopromptness. sets taxpayers
employees and who only debited final in thetaxare taxare account.

shall be applicable claims in reference unpaid finalto taxon to a
maximum of SEK 10 000.

Payment Pension Fees

suggested that the provisions for of pension fees thatpayment are
paid in the form of self—employed personal contributions, i.e. by those
who have Company be amended. The fee for supplementarytax,
pension equally ranked and co-ordinated in the categorysame as
other and due At the time the link between feetax payments. same

benefit shalland be strengthened. The shall longer betaxpayer no
guaranteed full pension benefits when, like today, only of all thepart

that corresponds supplementary feespension has been payed.tax to
only certain share of all and dues for income havetaxesa an year

paid, thebeen supplementary pension fees shall instead be considered
be have been paid in proportion fee’sthe share of the totalto to

of and dues debited for that Pension pointsamount taxes year. or
pension rights shall hereafter be credited the in relationto taxpayer to
the proportioning of the of supplementary pension fee thatpayment
has been done for the year.

Continuos Co-ordination Tax ana Due Payments

The shall comprise today’s importanttax andaccount system most tax
due Other and dues selective purchasepayments. taxes taxe.— --
should, in the future, also be of thepart taxnear account system.a
Special considerations and however, be required inmeasures can,
certain From point of view, there would by time, existcases. our
prerequisites handle almost all existing and dues into taxes a
uniformly constructed tax account system.
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FinalPreliminary and andConformity betweenThe tax

particularother matters

Preliminary and Final TConformity betweenBetter ax

improving themade that aimnumber of suggestionsA at con-are
example, theand the final Asbetween the preliminaryformity tax. an

possibilities decide theshall be given increasedNational BoardTax to
the tablesbe mentioned thatof tables. also separatecontent tax can

and forcompensationfordeduction that usedfor temporarytax are
befunds,unemployment insurancecompensation from toare

%.30 Further-be made bydeductionsabolished. Instead, totax are
insuranceunemploymentcompensation from thedeductions onmore,
municipalby varioustablesaccordingbe madefund shall monetaryto

fundsinsuranceunemploymentfor theexceptionThe torates.tax
abolished. Thealsofrom thedeductionincreasedmake taxpayertax
deductions for000 bySEK 6limitedapplies the taxto onsumsame

parental allowance.
file preliminaryobligationtheCompanythose whoFor totax, apay

validshall beSuch obligationincreased.income toreturntax upan
declarationthe income ANovember, inincluding 30thand toyear.

final will bethat theinformedhas beenthebe filed taxtaxpayer
considerable intotal thatwithpreliminarythehigher than tax a

the time forFurthermore,taxpayer’s circumstances.theregard to
reductiontimeextended. theAtpreliminarydebiting of tax asame
for thesesuggested. Companybusinessfor seasonal paymentstax

period thatexclusively thelimitedable beshould bebusinesses toto
carriedthe business out.

general rightallowedauthority bethe Taxsuggested thatalso a
preliminaryfilefile incomeliableorder those return totaxto ato an

auditalsoandother documents, outincome toreturntax carry anor
obligation has beeninformationdeclaration andthat themonitorto

fulfilled.

CardTaxCompanyRegulationThe on

stringent. Amade somewhatThe regulation tax morecompanyon
businessin privatefor businesscard ortax manager aacompany

authority fortheshall be revocableownedprivately evencompany
revoked thehavesituation,in bankruptcy note.g. asome reason,

forconditioncard. Asbusinessthecompanys tax acompanyor
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revocation of business manager’s card, theretax must,a company
havehowever, been grounds for revocation of the company’s or

business’ card that be referred the businesstax tocompany can
manager.

A card for private business privately ownedtaxcompany a or
shall bealso revocable the business in thecompany manager
has dealt in that the card betax notcompany a way company may

issued the businessto manager.

forRespite Payment Taxes and Dues

Respite for of and dues in the of financialpayment taxes case
embarrasment due social and other similar circumstances,to reasons
shall be possible only when there special Theto grant are reasons.
respite possibility shall embrace of all and dues in thepayments taxes

The shall forapply respite in connectiontax account system. same a
with duty within the total defence.to serve

The respite time for respite for of due the sale ofpayment tax toa
real somewhat limited. At the time the regulationsestate etc. same

made less detailed.are

Liability SanctionsPayment and etc.

Liability forThe Payment Taxes and Dues

uniformgeneral and liability shallA apply for those liablepayment to
and such and dues that included in thereport taxes tax accountpay are

system.
form ofA automatic decisions liability suggestedpaymentnew on

standard debiting. the accounting liability for certain perioda
fulfilled, shall the liability for the period be considerednot payment

be decided the highest of each of the and dueto to tax amountsone
that have been decided for for other of the threepayment one or

preceding accounting periods. The standard debiting shallnearest
apply besides the possibilities for the authority decidepresent tax to
the liability their discretion. At the time the authoritypayment at same

estimate the and due for certain period extendedtaxto amounts a
include the employer’s deduction of incometo tax.
The liability with regard and dues for those whopayment to taxes

legal entity who juridical made general andrepresent a a person,
uniform. extended include all and dues that includedto taxes are
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administrativethe regulation’sFurthermorein the account system.tax
subjectivein substance themade clearer. But presentpurpose

for exemptions kept.prerequisites and grounds are
liability forthat decisions thesuggestedalso paymenton

taken by thethe first instance, beshall, inrepresentatives tax
againstappealed in theshall be possible bedecisionsauthority. The to

for individual havethe right theAdministrative Court withCounty to
and in theAdministrative Courtin the Countyverbal proceedinga

of Appeal.Administrative Court

Criminal Sanctionsand LawAdministrative

additional and duesprovisionsof theThe taxpresent onscope
fulfill his dutydoesemployer whoalso theextended apply nottoto

additionalcalledThe sanctiondeductions. tax.report taxto
criminalconsideredtodaywithheldThe failure taxto as apay
becomeriskprobably thefirst hand,However, toatact.
generalinindividualin thewellliablepersonally to case aspay as—

Veryemployereffect therestraininghasthat tax.not to payona—
guilty ofpaid thewho hasemployerthat theoften also taxnot

failurefor theliabilitycriminalcrime. Thecollectionanother totax
andsaidtherefore bewithheld tocannottax purposeserve anypay

abolishment.besuggested to

Limitation

andof the period forcomputationpoint for thestartingThe taxes
that has resulteddue claimbe changed. Asuggesteddues, taxto or

after thestatute—barred fiveshall bedeficit inin accounttax yearsaa
theequivalentcalendar whenof theexpiration toamountanyear

of limitationhandlingthis thecollection. Infiled fordeficit waywas
in theclassificationdisturbing thesimplified without taxmatters

account system.

ActRegulation A Tax PaymentA New —

ThesuggestedcollectionA act. actpaymenttaxacttax anew —
alsofor theneededthe regulationcomprises account system.tax

and dues thatof theand debitingotherincludes taxespayment are an
Collectionreplaces the TaxThe Actofintegral the system.part new

38



Summarysou 1996:100

1953:272Act and the Act 1984:668 Collection of Social Feeson
from Employers and the procedural provisions in the Value—added Tax
Act 1994:200. The Act made less detailed than the older acts.new

The Consequences

The proposal expected first, result intax account system to aton a
substantially Simplified administration of the company’s and feetaxa

The accounting of and dues becomes lesspayments. taxes resource
demanding than today principally for employers and well foras
companies. Only declaration month needs filed.be With thetoone per
exception of the larger companies that value-added therereport tax,

furthermorewill only be each month. The co-ordinatedpaymentone
accounting implies that the debit and credit already bepayments can

off in the The company’s and dueset payment stage. tax payments are
considerably simplified compared with today. A discontinued
employer assistance regards of gives furtherpayment taxas arrears,
administrative gains for the company.

For the authorities, the handling of accounting andtax payments,
balance checks, transfers, reminders for interestpayment, computa-
tions, surrenders for collection, co—ordinated and renderedetc., are

effective.more
In economical this that the proposal forterms, tax accountmeans a

with increased uniformity and co-ordination, will thesystem etc. save
in the region of SEK 50 million Also the resultsstate toper year. as

the of the various proposal intended, least in the longrest parts atare
result in savings that insignificant for the communityto notrun, are

large. ofA the administrative savings effect generatedat part
through the co—ordination of the due dates the 12th of the month.to
The of the due day for value—added from the 5thpostponement tax to
the 12th respective from the 20th the 26th month during theto every

which included in the co—ordination, gives in itself negativeyear, a
interest result for the forScope this createdstate. postponement
partly through the abolishment during the period, of thesummer

ofaccounting value—added for of theseparate tax taxpayers,some
partly through the administrative gains attained by the taxnew
payment system.
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ForceEntry Into

proposals and the Taxotherwell theSystemThe Tax Account asas
oftheforce byintosuggestedActPayment turnto yearcomeare

1997/98.
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UTGÅNGSPUNKTERI

Utredningens uppdrag och arbete1

Utredningsuppdragetl1
.

dir. 1993 :22, vilka återges i sinSkattebetalningsutredningens direktiv
såväl sakligi bilaga innefattar uppdraghelhet göraett att somen

skat-redovisning och betalninglagteknisk reglernaöversyn avav om
avgifter. övergripande syftet med kanoch Det översynen sägaster

förskapa effektivt redovisnings- och betalningssystematt ettvara
ingår flera huvuduppgifter ioch avgifter. Enligt direktivenskatter

sammanfattningsvisuppdraget. Dessa är att

uppbördsförfarandet utarbetautgångspunkt i det nuvarandemed-
och socialavgifterförslag till för direkta skatter gemensamen

särskild uppmärksamhet dis-uppbördslag och därvid ägna
terminologiska frågorna,systematiken och depositionen,

för redovisning ochförslag till samordnatutarbeta ett system-
socialavgifter och därvidinbetalning direkta skatter ochav

tidpunkterna förtidigareläggaundersöka möjligheterna att
inbetalning,redovisning och

för beräkningföreslå reglerförutsättningslöst ochpröva avnya-
avgifter,ochräntor

bättre skallhur preliminära skattenlämna förslag denom-
med den slutliga skatten,överensstämma

skyldighet för arbets-möjligheterna införaundersöka att en
arbetsgivaravgiftergivare redovisa källskatteavdrag ochatt

också vid förskottsbetalning lön,av
behövseller vilka sanktionervilkenöverväga typ typer somav

föreslå bestämmelser detta.den uppbördslagen ochi omnya

ändradeuppgiften lägga fram förslagTill detta kommer att om
avgiftanstånd med betala in skatt eller prop.förutsättningar för att

1993/94:31, rskr. 1993/94:335 vissa1993/94:151 120 ff, bet. samts.
tillämpningen reglerna F-skattebevis bet.särskilda frågor av omom

l993/94:SkU20 rskr. 1993/94:216.11s.
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En central del utredningsuppdraget utarbeta samordnatär att ettav
för redovisning och betalning skatter och avgifter. Behovetsystem av

samordning har sin grund i den bristande enhetlighet gäller förav som
olika skatter avgifteroch med avseende bl.a. inbetalningsdagzxr.
redovisningsperioder, redovisningshandlingar, inbetalningskonton, på-
minnelse- och anmaningsrutiner sanktionssystem.samt

näringsidkare iEn dag skatte-antal och avgiftsinbetal-gör ett stort
avseende direktaningar skatter, arbetsgivaravgifter och mervärdesskatt

under år. Skattemyndigheterna lägger betydandeett attner resurser
och restföra arbetsgivare och andra skatt- eller avgiftsskyldigaanmana

inte betalar skatter och avgifter i föreskriven ordning påsamt attsom
fördela inbetalda medel mellan olika konton och stämmaom av
kontona. I direktiven förfarandeenhetligt skulle kunnasägs att ett mer
leda till minskade administrationskostnader för såväl skattemyndig-
heterna arbetsgivarna och de skattskyldiga. vidareDet attsom anges
redovisning skatter avgifteroch så långt möjligt bör ske på ochav en

redovisningshandling och betalas in samtidigt till ettsamma gemen-
konto. Förfarandereglerna för de olika skatterna och avgifternasamt

såledesbör så enhetliga möjligt. Enligt direktiven ingår detgöras som
i utredningsuppdraget undersöka hur långt sådan samordningatt en

gå.bör
Utredningsarbetet skall enligt direktiven inledningsvis riktas in på

direkta skatter och arbetsgivaravgifter.
En fråga på flera förbunden med utformningensätt är ettsom av

samordnat för ochskatte- och avgiftsbetalningar skallsystem som
särskilt tidpunkterna för och avgifter.betalning skatterövervägas är av

Med hänsyn till det här fråga mycket skatte- ochåratt storaom
avgiftsbelopp det enligt direktiven statsfinansiell synvinkel viktigtär ur

redovisning och inbetalning sker så tidigt möjligt. Samtidigtatt som
pekas de betalningsskyldiga måste tillräcklig tid föratt attges
kunna lämna korrekt redovisning få frameller deklaration och nöd-en
vändiga medel. Enligt direktiven bör i det här sammanhanget invägas
resultatet den betalningstidpunkter för statliga be-översynav av
talningsflöden på regeringens uppdrag utförts Riksgäldskonto-som av

RGK och Riksrevisionsverket FinansdepartementetRRV, dnrret
6462/92 och 780/93.

I direktiven andra skattebetalningar. Utredningen skallnämns även
bl.a. undersöka vilka möjligheter det finns tidigarelägga den sistaatt
inbetalningstidpunkten för kvarstående skatt eller på sättatt annat
effektivisera uppbörden sådan Vidareskatt. skall det undersökasav
vilka åtgärder kan och bör vidtas för förkorta tiden mellanattsom
inbetalning skattemedel till bank via giro och den tidpunkt dåav
medlen finns tillgängliga på skattemyndighetens konto. frågaEn annan
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har anknytning till tidpunkterna förför utredningen övervägaatt som
avgifter den ordning för skatte-inbetalning skatter och ochrörav

samband med förskottsbetalning lönavgiftsredovisning i av som
fall.tillämpas i vissa

utredningen, det inte bedöms olämpligt, bördirektivenI sägs att om
frågor inbetalningstidpunkter med förtur.redovisa de rörsom

beslut den 8 december 1994 har regeringen efter fram-Genom en
utredningsarbetet fårställning från utredningen medgett iatt tas upp

Enligtindirekta skatterna. beslutet bör utredningen redovisadeäven
betalningstidpunkter för indirekta skatterna medfrågorna derörsom

också dels gällande EG-regler på detta områdeförtur. Det sägs att
förslag i detta hänseende utarbetas, dels det skallskall beaktas när att

motsvarande frågor hanteras i övriga EU-länder.belysas hur
gång har vidare till utredningen lämnats antalUnder arbetets ett

skrivelser m.m.

uppläggning bedrivandeArbetets och1.2

utredningsarbetet har, varithuvuduppgift iEn nämnts, att ut-som nyss
förslag till samordnat för redovisning och betal-arbeta ett systemett

och avgifter och härvid undersöka möjligheternaning skatter att attav
Utform-för redovisning och betalning.tidigarelägga tidpunkterna

varjeskattebetalningssystem har berört iningen stort settett nyttav
ingått i uppdraget och således övervägandenafråga ävensom

och avgifter. harbeträffande tidpunkterna för betalning skatter Detav
inbetalningstid-olämpligt behandla frågandärför bedömts att om

förfall huvuddragen i samordnatpunkter innan i systemett nyttvart
skönjas. Efter inledandeavgiftsbetalningar kunnatskatte- och en

ordning området för redovisning ochgenomgång nuvarandeav
därför inoch avgifter riktades utredningsarbetetbetalning skatterav

sådantformerna förpå finna ett system.att
förhållandena påhärmed genomfördes kartläggningParallellt aven

vissa andra länder.skattebetalningsområdet i
redovisningutformningen förarbetet medUnder ett nytt systemav

avgifter och särskilt rörande tidigare-betalning skatter ochoch enav
för och avgiftsbetalningar har vitidpunkterna skatte-läggning av

hand har vidare synpunkterRiksbanken och RGK. Undersamrått med
Riksförsäkringsverketlämnats bl.a.utformningen systemetav av

Föreningen AuktoriseradeBankgirocentralen BGC AB,RFV, RRV,
Uppgiftslämnardelegation FUD,Revisorer FAR, Företagens

Bankföreningen, Svenska Revisorssam-SvenskaPostgirot Bank AB,
Redareförening och Sveriges Redovisnings-fundet SRS, Sveriges
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Förslaget till skattebetalningssystemkonsulters Förbund SRF. nytt
enskildheterövergripande plan i löpandeockså såväl påhar ett som

Beträffandeolika nivåer inom RSV.vid kontakterstämts av
och anståndsinstitu-lön F-skattesystemetsförskottsbetalningar samtav

i landet. Vi hartillställts skattemyndigheternafunktion har enkätertets
Fi 1991:03, UtredningenSkattelagskommitténockså samrått med om
skatterna Fi 1991:09, 1993EG-anpassning de indirektateknisk av

Budgetprognosutredningen FiFi 1993:08,skattebrottsutredningårs
Fi 1995:05.Skattekontrollutredningen1994:06 och

för redovisning och betalningiSedan huvuddragen ett nytt system
klarnat detavgifter skattekontosystemskatter och ett varav --

plats iinbetalningstidpunkternasbedömningmöjligt göra ettatt aven
förskapades samtidigtFörutsättningar ävensådant att utansystem.

frågortill vissaställningsamband med skattekontosystemett ta om
bakgrund bl.a.avgifter. Motbetalning skatter ochtidpunkter för avav

tidigarelägg-fråganbehandlai direktivendet attsagts enomomsom
vissa förslagredovisade vimed förturinbetalningstidpunkternaning av

redovisning och betal-förtidpunkterdelen i delbetänkandet Nyai den
innefattade1994:87. Förslagenavgifter SOUochning skatter enav

månaden iden 10 ibetalningstidpunkten tilltidigareläggning av
förden 15januari

F-skatt,-
A-skatt,särskild-

tillkommande skatt,kvarstående och-
preliminär skatt,innehållen-

för utomlands bosatta,inkomstskattsärskild-
m.fl.bosatta artisterför utomlandsinkomstskattsärskild samt- ,

förvärvsinkomsterlöneskatt vissasocialavgifter och särskild-
betalas arbetsgivare.som av

bestämmelserförslag till tydligarepresenteradesSamtidigt om
förskotts-arbetsgivaravgifter vidoch redovisningskatteavdrag av

lön.betalning av
lagstiftninghar lett tilli delbetänkandetlades framförslagDe som

januari 1995kraft den l prop.ihösten 1994under trättsom
1994/952156.rskr.1994/95:SkU12,1994/95:92, bet.

regeringensutredningsarbete harvårtparallellt medDelvis upp-
för punktskatter.betalningsfristernagjortRSVdrag översyn aven

Fi94/3138. På grund-september 199430redovisades denUppdraget
proposition har besluti nyssnämndaförslagdenna ochval översynav

förbetalningstidpunkterna punktskat-tidigareläggningfattats en avom
till den 20lotterier från den 25 iochtobak, energialkohol,terna

bestämmelsernaredovisningsperiodens slut. Deeftermånaden nya
anfördes1995. propositionenfr.o.m. juli Iden atttillämpas 1
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i frågalängredetta skedeberedd iinte attregeringen att omvar
punktskatternabetalningochredovisning utanfristen förförkorta av

arbeteSkattebetalningsutredningens prop.resultatetville avvakta av
45.s.

utredningsuppdragvårtröranderegeringsbeslutetanledningMed av
förslag1995februarivi ipresenteradeskatternaindirektaoch de om

imervärdesskattförbetalningsperioderochredovisnings-förkortade
redovisning ochtidpunkter förNyaMervärdesskattdelbetänkandet -

be-förslagen hariutgångspunktMed1995:12.SOUbetalning nya
betalningstid-tidigarelagdaemnånadsredovisning ochstämmelser om

1996januarikraft deni 1mervärdesskatt trättfallpunkter i vissa av
fråga1995/96:16. Irskr.1995/96:SkU11,bet.1995/96:19,prop.

justeradföreslagitsregleringenhärefterharbetalningstidpunkternaom
261995/962198och1995/962150 33se s.prop.s.prop.

deomfattakommit ävenuppdragvårtförhållandet attDet att
förutsättningar övervägainnebar ettindirekta skatterna att samman-

indirektaochdirektabetalningredovisning ochförhållet system av
utredningsarbetetfortsattaarbetsgivaravgifter Detskatter samt m.m.

utformningenmed denbl.a. ettvidare närmarehärefterdärförgick av
samråd medbedrivits idel har närai dennaArbetetsådant system.

förut-bl.a.RSVprojektdetta prövarSkattekontoprojekt. InomRSV:s
skattekon-medfungerandeeffektivtinförasättningarna systemettatt

uppbyggnaden nyttskatteförvaltningen. Förutom ettinom avton
redovis-hanteringenadministrativadenochskattebetalningssystem av

sammanhanghar i dettaavstämningarochbetalningarningar, m.m.
prövatsharBland närmaredelfrågor övervägts.antal annatett

ochskatterstatistikuppgifterochredovisnings-lämnandet omav
indrivnings-vissaocksåharöverväganden ägnatsSärskildaavgifter.

ochskatterfordringarpreskriptionfrågorfrågor samt avom
avgifter.

bl.a.gällerDetfrågorandra övervägts.antalharSamtidigt ett
preli-mellanöverensstämmelsebättretill ståndfåmöjligheterna att en

omprövningsförfarandetmellanförhållandetslutlig skatt,ochminär
regleringenfunktion,F-skattesystemetsjämkningsinstitutet,och av

förut-dödsboförskattebefrielseskatt,dödsbos samtföransvaret ett
avgifter. Dess-ochskatterbetalningmedanståndförsättningarna av

ochsanktionsfrågornauppmärksamhetsärskild ägnatsharutom
betalningsskyldighet.ställföreträdaresfördäribland formerna

antalinbegripitvidareutredningsarbetet har stortettfortsattaDet
socialav-ochdirekta skattertill förförslaglagstiftningsfrågor. Ett en

skattebetal-uppbördslagmervärdesskattgifter ensamt gemensam -
till ändringarförslaghärtillanslutningoch iutarbetatsharningslag -

övrigt.lagar iberördai
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Med hänsyn till utredningsarbetets omfattning har vissa avgräns-
ningar varit nödvändiga. Det gäller exempelvis beträffande vilka
skatter och avgifter det varit möjligt de redanöverväga iattsom om

första skede bör inordnas i skattebetalningssystem.ett ett nytt
Organisatoriska aspekter och administrativa rutiner såvitt avser
punktskatterna faktorer kräver särskildaär överväganden vilkasom
lämpligen bör ske i sammanhang. Några förslag i aktuelltett senare
hänseende rörande dessa skatter liksom för beträffandeövrigt arvs-
och gåvoskatten den särskilda inkomstskatten för utomlandssamt
bosatta artister m.fl. därför inte här. Det har inte hellerpresenteras

lämpligt lägga fram förslag innebär sjömansskat-ansetts att attnu som
och redaravgiften inordnas i det skattebetalningssystemet.ten nya
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bakgrundAllmän2

tillbakablickEn2. 1

uppbörds-1947 årskom tilluppbördssystemetnuvarandeDet genom
allaoch uppbördför debiteringdåreform. Staten över ansvarettog av

PostverketsverkställasskulleUppbördenavgifter.ochskatter genom
det tidigare,skillnadinnebar, tillförfarandetDet motförsorg. nya

intjänande.till inkomsternasanslutningskatteinbetalning i
A-preliminär skatt:beräkningtillskapades förolika begreppTre av

på lönarbetsgivarenskulleA-skattenoch C-skatt.B-skatt uttaskatt,
debiteradesoch C-skattordning. B-särskildoch betala itabellenligt

medskattskyldigbetaladesB-skattskattemyndighet.lokal avav
i fall dålöntagarekapitalrörelse ellerfastighet,inkomst samt avav

fram till årkom gällaolämplig. C-skatten,bedömdesA-skatt attsom
träffa sådana löntagareochA-skattenavsåg komplettera1954, somatt

förvärvskällainkomst över-hadelöneinkomst ävenutöver av annan
visst belopp.stigande ett

skulleuppbördsreform förutsattes1947 årsvid systemetRedan att
tillämpning. Enårsnågraerfarenheternaledningmedöver avavses

årstill 1953framoch leddeår 1949initieradessådan översyn
1953:272,uppbördslagenuppbördsförordning, prop.senumera

1953:187.1953:BevU33, rskr.bet.1953:100,
detutformningenbetydelse förhafthärefterharOlika reformer av

ADB-reformårs1966kanuppbördsförfarandet. Nämnasnuvarande
innebar bl.a.reformensistnämndafögderireform.års Den1967och

uppbörds-års1980Genominfördes.fögderiindelningenhetligatt en
Vidareför skatter.inbetalningstidpunkternasamordnadesreform

inbetalningssättet.ochredovisnings-ändringargenomfördes av
1900-alltsedanuppbyggnad harsocialförsäkringssystemetsGenom

Socialavgifter. Olikauppbördförutvecklats ordningbörjantalets aven
tids-skildaunderhar tillämpatsuppbördsformerochfinansierings-

arbetsgivarearbetsgivaravgifterformSocialavgifter iperioder. somav
tidlångunderuppbarsanställdautbetald tillpå lönbetalar avpersoner

egenavgifter,i formSocialavgifterRiksförsäkringsverket RFV. av
anställning,förvärvsarbetepå inkomst änbetalas annat upp-avsom

uppbördslagen.skatteförvaltningen enligtbars av
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År 1985 ändrades uppbördsförfarandet på så uppbördensätt att av
socialavgifter från arbetsgivare samordnades med försystemet upp-
börd innehållen preliminär skatt enligt uppbördslagen prop.av
1983/84:167, bet. 1983/84:SfU28, rskr. 1983/84:369. RFV:s med-
verkan i uppbörden arbetsgivaravgifterna avvecklades. En särskildav
reglering uppbörden socialavgifter behölls emellertidav av genom
lagen 1984:668 uppbörd socialavgifter från arbetsgivare.om av

Med anledning skattereformen 1989/90:prop. 110, bet.av
1989/90:SkU30, rskr. 1989/902356 har antal ändringar ochett an-
passningar gjorts regleringen uppbördsområdet. harDessa avsettav

terminologiskabl.a. och systematiska frågor frågor uppgifts-samt om
1990/91:5,lämnande prop. bet. 1990/91:SkU3, 1990/91:57.rskr.

har år 1991 införtsVidare väsentligt utvidgat omprövningsförfa-ett
vid uppbördrande inkomstskatter och arbetsgivaravgifter prop.av

1990/91:46, bet. 1990/91:SkU7, rskr. 1990/91:81. Nämnas bör även
den i början 1990-talet genomförda omorganisationen de dåva-av av

länsskattemyndigheternarande och de lokala skattemyndigheterna. An-
för skatte- och avgiftsuppbörden har härigenom flyttats till lokalsvaret

nivå till de lokala skattekontoren.——
Genom de år 1992 beslutade reglerna F-skattebevis har samban-om

mellan skatter och avgifter uppbördsförfarandetdet i stärkts ytterligare
1991/92:112, bet. 1991/92:SkU29, rskr. 1991/922292.prop. Hu-

vudsyftet med reglerna åstadkomma enklare och för-är att ett mer
Ävenarbetsgivaravgifter.utsebart för uppbörd källskatt ochsystem av

år förenklingarna deklarationsförfarandet innebärde iantagnasamma
ändringar på 1992/93:86, bet.rad uppbördsområdet prop.en

1992/93:SkU11, rskr. l992/93:146.
tidigarelagda tidpunkter för redovisning och betalning käll-Nya av

lagstiftningskatt och arbetsgivaravgifter har härefter införts genom
kraft 1994/95:92, bet.i den januari 19951 prop.trättsom

1994/95:SkU12, 1994/95:156.rskr.
fråga mervärdesskatten varuskattenI den allmännaersattesom

omsättningsskatten med indirekt beskattning den januari1en ny
i1969 då lagen 1968:430 mervärdeskatt GML trädde kraft.om

Redovisningsperioderna för omsättningsskatten två, fyra resp. sexvar
två sistamånader, med månader normaltid. Skatt endast itogs utsom

företagen alltså någonledet i produktionskedjan och hade inte
månaden efteringående omsättningsskatt. Inbetalning skedde den 18 i

utgång.redovisningsperiodens
Även två månaderför mervärdesskatten skulle huvudregelsom vara

redovisningsperiod. vissa fall kunde emellertid redovisning skeI per
efter utgångentertial, halvår eller helt år. i andra månadenDen 5 av

redovisningsperioden blev betalningstidpunkt.
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Vid ändringar i GML år 1979 medgavs redovisningstekniska skälav
inbetalning avseende redovisningsperioden juli december elleratt ——

helt kalenderår fick ske den april nästföljande5 år. Dessutomsenast
redovisning avseende perioden maj fickjuni lämnasattangavs -

den 20 augusti, vilket motiverades svårigheter för de skatt-senast av
och betalaskyldiga redovisa i anslutning till semesterperioden.att

tillkomsten den gällande bokföringslagenFöre 1976:125av nu var
flertalet skattskyldiga inte bokföringsskyldiga. I samband med att
bokföringslagen kom till knöts redovisningsskyldigheten för mervär-

till bestämmelserna bokföringsmässigdesskatt redovisning, dvs.om
redovisning mervärdesskatt skall affärshändelserske bokförs.närav
Från och med den januari 1981 faktureringsmetoden1 huvudregelär

1978/791141 Möjlighet42. i vissa fall redovisaprop. mervär-atts.
desskatt enligt kontantmetoden har emellertid behällits.

samband reformeringenI med inkomst- och företagsbeskatt-av
ningen år 1990 reformerades de indirekta skatternaäven prop.
1989/90: Mervärdesskatten ändrades bl.a. så111. redovis-sätt att

skatten skall ske för allning skattepliktig omsättning någonutanav
Om den skattepliktiganedre omsättningen inte överstigergräns.

år200 000 kronor skall emellertid skatten redovisas i denper
skattskyldiges självdeklaration. Möjligheten redovisa mervärdes-att

redovisningsperiodskatt med halvt beskattningsårett togsen om
samtidigt bort.

mervärdesskattelagen kraftDen ML i den juli1trättnya som
1994 innefattade inte några ändringar i redovisnings- betalnings-eller
hänseende 1993/94:99, bet.prop. 1993/94:SkU29, rskr.
1993/942170, SFS 1994:200.

SverigesI samband med medlemsskap i EU infördes fr.o.m. den
januari beskattningsordning1995 EG-anpassad för1 mervärdesskatten

1994/95:57, bet. 1994/95:SkU7,prop. rskr.1994/95:151. Lagstift-
så tillningen ändrades bl.a. vida mervärdesskatten skall redovisasatt

för enmånadsperioder för skattskyldiga bedriver handel med EG.som
En i princip generell enrnånadsredovisning mervärdesskatt harav

härefter införts lagstiftning i kraft den 1 januari 1996trättgenom som
1995/96:19,bet. 1995/96:SkU11, rskr. 1995/96:16.prop. Isamband

införts tidigarelagdahärmed har redovisnings- och betalningstid-även
fall.punkter i vissa Såvitt grunderna för vilka skattskyldigaavser som

skall redovisa och betala vid olika tidpunkter har regleringen härefter
l995/96:150föreslagits justerad prop. och 1995/96: 198.prop.
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författningsregleringGällande2.2

författningsregleringenAllmänt2.2.1 om

direkta skatter och social-bestämmelserna uppbördcentralaDe om av
i lagenfinns i uppbördslagen 1953:272, UBLavgifter samt

socialavgifter från arbetsgivare USALuppbörd1984:668 om av
också uppbördsför-böromtryckta 1991:97 1991:98. Nämnasresp.

till bådeomtryckt 1992:1676, ansluterordningen 1967:626, som
och USAL.UBL

särskilda bestämmelserfinnsvissa slag direkta skatterFör omav
reglerna i UBL.tilluppbörd. allmänhet knyter dessaI nära an

särskild1991:586bestämmelser finns i lagenExempel på sådana om
1991:591 särskildoch i lageninkomstskatt för utomlands bosatta om

Bestämmelserartister m.fl.för utomlands bosattainkomstskatt om
sjömansskatt.1958:295uppbörd finns också i lagen om

mervärdesskattelagenskatter börfråga indirektaI nämnasom
1994:223, MFmervärdesskatteförordningen1994:200, ML och

prisregleringsavgifterpunktskatter ochlagen 1984:151samt om
uppbörd skatt.dessa innehåller reglerLPP även om avsom

socialavgifterochdirekta skatterFörfattningarna uppbördom av
i princip endastfrån i första hand MLtill skillnadreglerar upp--——

förfarandelagar. Regleringenalltsåbördsförfarandet. De är avrena
i skattelagarna,på materiella innehålletbygger detuppbördssystemet

allmännasocialavgifter, lagen 1944:1744lagen 1981:691 omom
allmän försäkring. Uppbörds-1962:381egenavgifter och lagen om
betingad i olika hänseenden,materielltgivetvis i sigregleringen är

i dessa fall i frågorgäller preliminär skatt,bl.a. det ävennär sommen
förfarandet.medgrunden hängeri samman

1953:272Uppbördslagen2.2.2

har alltse-rskr. 1953:1871953:BevU33,1953:100, bet.UBL prop.
år igånger varjeändrats eller fleratillkomsten år 1953dan ge-en -—

ändringargånger årligen. Ofta har dessacirka fyra rörtnomsnitt en-
varit frågaemellertidparagrafer. sällan har detenstaka Intedast några

paragrafer,berört antalsystemändringar ett stort som exem-somom
1991/922112.infördesF-skattebevis prop.reglernapelvis när om

lagensedanparagraf i UBL inte har ändratsfinns inte någonDet som
i kraft.trädde

50



Allmän bakgrundSOU 1996:100

UBL central på uppbördsområdet dels denär reglerarattgenom
uppbörden några viktigastede skatterna, såsom den statliga ochav av
kommunala inkomstskatten, dels flertal författningaratt ettgenom
innehåller hänvisningar till bestämmelserna i UBL.

Enligt § UBL skall med skatt enligt förstås1 lagen
kommunal inkomstskatt enligt kommunalskattelagen 1928:370,-

statlig inkomstskatt enligt lagen 1947:576 statlig in-om-
komstskatt,

statlig förmögenhetsskatt enligt den år 1991 upphävda lagen-
förmögenhetsskatt;1947:577 statlig jfr lagen 1991:1850om

upphävande lagen 1947:577 statlig förmögenhets-om av om
skatt,

statlig fastighetsskatt enligt lagen 1984: 1052 statlig fastig-om-
hetsskatt,

skogsvårdsavgift enligt den år 1992 upphävda lagen 1946:324-
skogsvårdsavgift,om

egenavgifter enligt lagen 1981:691 socialavgifter,om-
avkastningsskatt i fall i § första2 stycket 1 5som avses- ———

lagen 1990:661 avkastningsskatt på pensionsmedel,om
enligtsärskild löneskatt lagen 1991:687 särskild löneskattom-

pensionskostnader,
förseningsavgiftskattetillägg och enligt taxeringslagen-

1990:324 förseningsavgift fastighetstaxeringslagenenligtsamt
1979:1152,

mervärdesskatt redovisas i självdeklaration enligt kap.14som-
mervärdesskattelagen 1994:200,3 §

avdikningslån årannuitet på enligt den 1959 upphävda kun--
1939:432 angående villkoren för lån frångörelsen statens

Iavdikningslånefond,
avgift enligt lagen 1994:1744 allmänna egenavgifter,om—
skatt enligt 2 lagen 1990:659 särskild löneskatt på vissa§ om-

förvärvsinkomster,
1994:1920 allmän löneavgiftavgift enligt 2 § lagen samtom-

skatt enligt 1993:537 expansionsmedel.lagen om-
beteckningarI 2 § UBL de används i kommu-1 sägs att sommom.

statlig inkomstskatt, lagen statlig för-nalskattelagen, lagen om om
taxeringslagen eller mervärdesskattelagen skall hamögenhetsskatt,

inte framgårbetydelse i UBL ellerannatom anges av samman-samma
hanget.

det följande, 3 14 §§, innehåller lagen grundläggandeI regler—
preliminär skatt, dvs. preliminär A-skatt, preliminär F-skatt ochom

särskild A-skatt.
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fall preliminärbl.a. i vilkabestämmelserSärskilda taxe-enges om
förtill ledningsjälvdeklaration skallpreliminärenligt görasring en

21 §§.skatteuttaget 15preliminäradet -
tid-b bl.a.22 32 §§debitering skattBeträffande angesav -

A-skatt,och särskild vadpreliminär F-skattbetalningpunkten för av
kvarskatteavgiftslutlig skatt,vid debiteringskall iakttas näravsom

respiträn-tillkommande skatt ochgällervadskall ut samttas omsom
ta.

skattsedelutfärdandehandlari 33 38 §§Bestämmelserna avom-
bl.a.d §tillkommande skatt. I 33ochpreliminär, slutligför attanges

F-skattsedel F-skattebevis. Särskildas.k.skall fogastilldet etten
38 38 bskall återkallasF-skattsedelfalli vilkaregler aenges om -

§§.
bl.a.uppbördssystemet reglerasroll icentralaArbetsgivares genom

39 44 §§.på lönavdragbestämmelserna aom -
och47 §§skatt finns i 45preliminärjämkningRegler avom -
kaninbetalning skattanstånd medfalli vilkabestämmelser avom

i 48 51medges —
iregleras 52A-skatthand preliminäri förstauppbördFrågor avom

finns iskatteinbetalningförtidpunktenHuvudregeln§§.57 om—
lämnaskyldighetenföreskrivs54 §och i 1 att52 § ommom.

skattemyndigheten.uppbördsdeklaration till
och indriv-dröjsmålsavgiftbestämmelserinnehåller vidareUBL om

inte harkvarskatteavgift ellerdröjsmâlsavgift, räntaSkatt,ning. som
Bestämmelser59 §.för indrivningskall lämnasin i tidbetalats rätt

statliga ford-indrivning1993:891finns i lagenindrivning avomom
utsökningsbalkenenligtverkställighetindrivning fårVidringar m.m.

ske.
skatt,restitutionbestämmelserinnehåller UBLföljandedetl avom

§§.68 69restitutionsräntaochö-skatteränta -
skatteför-förleder ochdet RSV§72I äratt ansvararsomanges
denUSAL, dvs.ochverksamhet enligt UBL utövarvaltningens cen-

förskattemyndigheternadettrala tillsynen, ärsamt att som ansvarar
i länen.verksamheten

enligtskattför arbetstagaresansvarighet ärarbetsgivaresfrågaI om
kvarståendepreliminär elleransvarig förarbetsgivarenhuvudregeln

l F-skattesedel ochA-skattesedel,skrivsskattsedelTill skillnad från termernatermen
ileden dessade"e" fogarslutskattesedel med sammansattaett samman senaresom

fortsätt-ordformenföljande vi den kortareiSom framgår detbenämningar. attanser
avsnitt 22.2.vidareanvändas,genomgående börningsvis se
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skulle ha han skälig anled-skatteavdragskatt, avsett, utanett omsom
avdrag för skatten 75 §.underlåtitning göraatt

hänför frågor lämna orik-straffbestämmelser sig tillUBL:s attom
verkställa skatteavdragåsidosätta skyldighetentiga uppgifter, attatt

innehållits förskyldigheten betala in skattoch åsidosätta attatt som
sidan straffbestämmelserna finns regler79 81 §§. Vid avannan -

skattskyldigaSkattemyndigheten vid vite kan föreläggainnebär attsom
fullgöra vissa skyldigheter enligt lagen 83 §.och arbetsgivare att

beslut enligtskall Skattemyndigheten lagenEnligt 84 § ompröva ett
betydelse för debiteringen skatt, ellerfråga kan hai räntaavsomen

skattskyldige eller arbetsgivaren begär det eller detavgift, den omom
Särskilda regler finns s.k. efterprövning vid bl.a.andra skäl.finns om

uppenbart förbiseendemisskrivning ellerrättelse felräkning, annatav
94 §§.91 -

får skattemyndig-beslut enligt UBLfråga överklagandeI om av
skattskyldige,hos länsrätten denbeslut överklagashetens enav
fall §.i vissa särskilt angivna 96arbetsgivare och RSV utom

bemyndigande för regeringen meddela deavslutas medUBL ett att
för tillämpningen lagen 106 §.föreskrifter behövsnärmare som av

1967:626Uppbördsförordningen2.2.3

omtryckt 1992: 1676,uppbördsförordningen 1967:626, UBF,Genom
uppbörd kompletterarföreskrifterregeringen meddelathar somom

vad i förordningen§ UBF gällerbestämmelser. Enligt 1UBL:s som
arbetsgivaravgifterväsentligt ocksåskatt i alltföreskrivs somom

enligt USAL.uppbärs
vad skattemyn-formföreskrifter avseendebl.a.förordningenI ges

skattskyldige. Dessutomförhållande till denskall iaktta idigheterna
särskiltuppgiftslämnande ioch RSV:sskattemyndigheternasregleras

angivna fall.
fram-vilka uppgifter skallbl.a.fråga skattsedlar reglerasI somom

tillställas deskalloch hur skattsedlarskattsedel närsamtav en
skattskyldiga ll 16 §§.-

innehåller anvisningarskatteavdragBestämmelserna i UBF omom
21skall till 18skattemyndigheternahandläggningen hoshur -

före-skatteavdragSåväl bestämmelserna26 §§.och 23 somom-
för-skatt och indrivninganstånd med inbetalningskrifterna röravom

kronofogdemyndigheterna.ochskattemyndigheternahållandet mellan
restitu-bestämmelsergäller i vissa hänseenden UBF:sDetsamma om

skattere-kontroll arbetsgivaresoch föreskrifternaskatttion om avav
dovisning.
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vidare formerna för kommunikationenförordningen regleras mel-I
Skattemyndigheten och den skattskyldige 60 §.lan

får meddela ytterligare föreskrifter behövsEnligt 67 § RSV de som
och USAL.för verkställigheten UBLav

från1984:668 socialavgifter2.2.4 Lagen uppbörd avom
arbetsgivare

1983/84:167, bet. 1983/84:SfU28, rskr. 1983/84:369USAL prop.
bestämmelser uppbörd arbetsgivaravgifter enligtinnehåller om av

materiella1981:691 socialavgifter. De bestämmelsernalagen om om
socialavgifter finns i sistnämnda lag. denna bl.a. socialav-I attanges

försäkringenför finansiering den allmännagifterna skall användas av
andra sociala ändamål.och vissa

mellan socialavgifterna ochfinns tekniskt sambandDet näraett
år 1985uppbörden socialavgifterna sedanskatterna äratt avgenom

skatteförvaltningen.handhassamordnad med skatteuppbörden och av
frågor bl.a.centrala bestämmelserna i USAL reglerarDe om

månadsavgift Termenredovisning och betalning 4 14 §§.av -
arbetsgivaravgifter arbetsgivaremånadsavgift de äravser som en

månad lämna redovisning för. Redovisningen skallskyldig varjeatt
lön. fråga redovisningen skall bestämmelsernautgiven Iäven omavse

uppbördsdeklaration tillämpas.i UBL om
månadsavgiftUSAL skall Skattemyndigheten beslutaEnligt 10 § om

uppbördsdeklarationmånad med ledning arbetsgivarensför varje av
föreskrifter tid-tillgängliga handlingar. 12 §och övriga I omges

avräkningsordningför betalning månadsavgiften ochpunkten omav
enligtbetalat in lägre belopparbetsgivare har änett somom en

arbets-särskilt skall betalasuppbördsdeklarationen eller beslut som
givaravgifter, särskild löneskatt och innehållen skatt.

betalningsskyldighet vidställföreträdaresSärskilda regler omges
och ordningarbetsgivaravgifter i tidunderlåtelse betala denatt som

18 §§.följer lagen 15av -
och§ möjlighet för uppdragstagareVidare finns enligt 22 upp-a

begära förhands-Skattemyndighetendragsgivare hos gemensamtatt
betala socialavgifter.angående skyldighetenbesked att

särskildafinnskan Skattemyndigheten, detEnligt 22 d § om
arbetsgivaravgifter.skyldigheten betalaomständigheter, efterge att

följer skatte-restitution 23 25 §§bestämmelsernaAv attom -
arbetsgivaravgifterinbetaldaåterbetala för mycketmyndigheten skall

restitutionsränta.jämte

54



Allmän bakgrund1996:100sou

för övervakning arbets-Skattemyndigheterna har ansvaret attav
fullgör skyldigheter 26 §. För kontrollgivarna sina attav en

uppgiftsskyldighet får RSV ellerarbetsgivare har fullgjort sin en
skattemyndighet besluta revision hos arbetsgivare.om

dröjsmålsavgiftinnehåller vidare bestämmelser ochUSAL om
Dröjsmålsavgift med tillämpning UBL:s bestäm-indrivning. uttas av

Arbetsgivaravgifter, och dröjsmålsavgift inte harmelser. ränta som
föri tid skall lämnas indrivning. Bestämmelser in-betalats in rätt om

indrivning statliga fordringarfinns i lagen 1993:891drivning om av
utsökningsbalkenVid indrivning får verkställighet enligt ske.m.m.

också redaravgift,väsentliga delar gäller USAL:s bestämmelserI
arbetsgivaravgifter för vilken sjömansskattde lön skalldvs. som avser

redovisas iden ordning gäl-Redaravgift skall och betalasbetalas. som
enligt lagen 1958:295 sjömansskatt.för sjömansskattler om

avgifts-innehåller USAL bestämmelserfråga sanktionerI omom
§§.tillägg 38 49-

Skattemyndigheten beslut enligt lagenskallEnligt 50 § ompröva ett
för arbetsgivar-kan ha betydelse skyldigheten betalafrågai attsomen

detavgiftstillägg, eller avgift, arbetsgivaren begäravgifter, ränta om
efterpröv-skäl. Särskilda regler finns s.k.det finns andraeller omom

felräkning, misskrivning ellervid bl.a. rättelsening annat upp-av
förbiseende.enbart

bestämmelser överklagande 68 78 §§.avslutas medUSAL om ——

1994:200Mervärdesskattelagen2.2.5

1993/94:SkU29, rskr. 1993/942170 träd-1993/94:99, bet.ML prop.
tekniskaresultatkraft den juli 1994. Dende i l översynär ett av en

mervärdeskatt. Se-tidigare lagen 1968:430gjordes den omavsom
kraft antal ändringar gjorts de flestai hardan ML ärträtt ett varav en

första medML finns avdelningföljd medlemsskapet i EU. I enav
fakturering,avdelning med reglermateriella regler och andra omen

förfarande.redovisning och
kapitel. kap. finnsavdelningen i ML omfattar 12 I 11andraDen

uppgifterutfärda faktura och vilkabestämmelser skyldigheten attom
skall innehålla.fakturaen

behörig besluta i olika situationermyndighetVilken är attsom
i kap.regleras 12

redovisa utgåendeskyldighetenkap. finns bestämmelserI 13 attom
redovisnings-regleras under vilkeningående mervärdesskatt. Däroch

avdragen skattredovisas i olika situationer hurperiod skatt skall samt
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regler periodiskkapitlet finnsfall skall jämkas. Ii vissa även attom
EG-handel förekommit.skall lämnassammanställning när

mervärdesskatt finnsdeklaration förregistreringRegler samt omom
redovisningsperioderbestämmelser vilkafinns ocksåi 14 kap. Där om

lämnande dek-skall anstånd meddeklaration lämnas,finns,det när av
Kapitlet innehåller vidareskyldigheter.ställföreträdareslaration samt

sammanställ-periodiskför vilka perioder ochbestämmelser när enom
skall lämnas.EG-handelning över

finns Beskattningsbe-beskattningsbeslut i 15 kap.Bestämmelser om
skatteberäkning inbe-omprövning,beslutomfattar bl.a.slut samtom

finns därförmervärdesskatt. Häråterbetalning äventalning och av
efterbeskattning.skönsbeskattning ochregler om

återbetalning skattskatt ochbetalningBestämmelser om avavom
bestämmelserfinnsi 16 kap. Därskattskyldiga finnstill även om

dröjsmålsavgift, respitränta,betalning skattanstånd med samt omav
och indrivning skatt.restitutionsräntaanståndsränta, av

finns bestämmelserskattekontroll,handlarkap.,I 17 omomsom
och skatte-för kontroll deklarationuppgiftskyldighet lämnaatt omav

revision.
det skalloch hurskattetillägg skallvilka fallI storttas ut vara

i 18 kap.regleras
till demskattåterbetalningi 19 kap. reglerHärefter finns avom

utländskaskattskyldiga, dvs.kap och intei 10 ärnämns somsom
sådanabeskickningar ochhjälporganisationer, utländskaföretagare,

omsättningvissgrund de harâterbetalningsrätthar att somavsom
reglerinnehållermervärdesskatteplikt. Kapitletfrånundantagenär om

straff.registrering ochomprövning,ansökan,
innefattas reglerfinns iöverklagande 20 kap. HärBestämmelser om

överkla-skallöverklagandetidersåväl pröva ettsom vem somom
får överklagas hos länsrättenSkattemyndighetenbeslutgande. Vissa av

beskattnings-Riksskatteverket. Det gällerskattskyldige ellerden avav
åter-för beskattningen ellerbetydelsefråga kan habeslut i en som

omprövningavvisa begäranbeslutbetalningsrätten, att avomen
för nystartadåterbetalningsrättbeskattningsbeslut, beslut rörande en

beslut skattskyldighet ochregistrering,beslutverksamhet, omom
Andradeklaration eller betala skatt.lämnaanstånd medbeslut attom

sista instans.dåfår överklagas hos RSVenligt ML ärbeslut som
enligt ML får inteskatterevisionFörelägganden vid vite och beslut om

överklagas.
Skatterättsnämn-förhandsbesked.bestämmelserkap. finnsI 21 om

denfrågorförhandsbesked imeddelapå ansökanden kan avsersom
sökandes skattskyldighet.
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"Övriga regleras bl.a.bestämmelserrubriceraskap.22I som
öresutjämning,verksamhet,skatteförvaltingensroll förledandeRSV:s

företrädasskallföretagareutländskadödsbos att av enansvar,
ned-uppgift, viten ochlämnabehörigär attrepresentant, vem som

mervärdesskatt.sättning av

1994:223Mervärdesskatteförordningen2.2.6

kompletterarföreskriftermeddelatMFRegeringen har somgenom
1994 ochjulikraft den lträdde iMFbestämmelser. ersatteML:s

mervärdeskatt.1968:431förordningen om
i skallreglerna MLtillämpningenvidvadpreciserasMFI avsom

förordningen§. Imervärdesskatteområde 1EG:s angesavaraanses
andraochblanketterformulär tillfastställaskallRSVockså att

MF inne-mervärdesskatt.hanteringenförbehövshandlingar avsom
handläggningskattemyndigheternasföranvisningarvidarehåller av

skattekontroll ochbestämmelserfinnsmervärdesskatteärenden. Här om
skattemydig-mellankommunikation§§indrivning 127 samt om-

18 §§.15myndighetellerskattskyldigeoch denheten annan ———
ytterligaremeddelaGeneraltullstyrelsen rättRSVMF attresp.ger

MLibestämmelsernaverkställighetenförbehövsföreskrifter avsom
20 §§.19 -

Övriga författningar2.2.7

utomlands bosattaförinkomstskattsärskild1991:586Lagen om

tillfälligaoch hadeutomlandsbosattdenbeskattadesTidigare som var
gällerprinciperefter iSverigeiarbetsinkomster settstort somsamma

detinnebaruppbördshänseendei Sverige. Ibosattdenför som var
skatt.preliminärinnehöllarbetsgivarenbl.a. att

utomlands bosatta prop.förinkomstskattsärskildlagenGenom om
införtshar1990/912312rskr.1990/9l:SkU34,1990/912107, bet. en

syfte delsiinkomstersådanaavseendekällskatt attdefinitivstatlig
arbeteskattemyndigheternasdelsskattskyldige, göraför denunderlätta

enklare.
skallbetalas den göraskallinkomstskattensärskildaDen somav

skattskyldigeDenoch 9 §§.utbetalaren 3skatteavdrag, dvs. svarar
skatteavdragskalldenbetalningen görasjälv föremellertid somom

i utlandet.bosattär
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Särskild inkomstskatt, innehållits skatteavdrag, skallsom genom re-
dovisas och betalas den i10 den uppbördsmånad infallersenast som

efter utgången den månad, då skatteavdraget gjordes.närmast Omav
inbetalningen och uppgifter i samband därmed, anstånd med betal-om
ningen skyldighet uppbördsdeklaration och påföljdersamt attom avge

skyldigheten underlåts gäller i princip UBL:s regler i tillämpligaattav
delar §. Skatt, skall15 betalas den skattskyldige själv, skallsom av
redovisas och betalas den 10 i månaden efter månadden då in-senast
komsten uppbars. I januari gäller den betalningsdag15 i nämndasom
fall.

Lagen innehåller vidare bestämmelser bl.a. kontrolluppgift,om
skönstaxering avseende de fall då den skyldig lämnaär attsom upp-
bördsdeklaration har underlåtit fullgöra sin skyldighet enligt lagenatt
och återbetalning skatt. Såvitt anstånd med betalningom av avser av
skatt, indrivning, hänvisas till UBL:s regler.m.m.

Redovisning2.3 betalningoch skatter ochav av-
gifter enligt nuvarande ordning

2.3. Allmänt1

En grundläggande princip i uppbördslagstiftningen skattskyldigär att
skall betala preliminär skatt med belopp vilket så kanmöjligtnära som

den slutliga skatten, minskad med eventuell överskju-antas motsvara
tande ingående mervärdesskatt. Lagstiftningen syftar till det iatt
normalfallet varken skall behöva fyllnadsinbetalningar ellergöras stora
påföras kvarstående skatter.stora

Den preliminära skatten skall betalas skatteavdrag ersätt-genom
ning för arbete A-skatt eller enligt särskild debitering F-skatt och
särskild A-skatt. kanHärutöver inbetalningar i formgörasegna av
fyllnadsinbetalningar.

det följandeI beskrivs den s.k. skattecykeln. Det benämningenär
på den tidsperiod omfattar fråntiden år då den skattskyldiges1som
hemortskommun för inkomståret bestäms utifrån folkbokföringen

år 4 då eventuell kvarstående skatt skall betalas.t.o.m.
Ett uppbördsår omfattar tiden fr.o.m. februari år januariett t.o.m.

året efter. Ett uppbördsår alltså detsammainte inkomstår.är ettsom
Ett inkomstår det kalenderår har föregått taxerings-närmastavser som
året. uppbördsårBegreppet används så uteslutande i sambandgott som

frågormed uppbörd skatt och avgifter. Uppbördsmånad ärom av
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varje månad under uppbördsåret och detsamma redovisnings- ochsom
inbetalningsmånad.

Skattecykeln

September
0AR lOktober

Folkbokföring. November
December

Preliminära F-skattsedlar och be- ä
sked Januarisärskild A-skatt sändsom ut

Februari
Mars

2ARAprilArbetsgivare betalar innehällen
preliminär skatt och arbetsgivar-
avgifter

Augusti
September

Mervärdesskatt betalas in Oktober
November
December

Preliminär F-skatt och särskild
A-skatt betalas

Januari
Februari

Kontrolluppgifter lämnas Mars
April
Maj

ÅRSjälvdeklaration lämnas 3Juni
Juli
Augusti
SeptemberSlutskattsedlarsänds ut
OktoberOverskjutande skatt betalas ut
November
December

Januari
7AR 4Februari

inKvarstående skatt betalas
Mars
April
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Skattsedlar2.3 .2

preliminärskattsedel, slutskatt-finns olika skattsedlar,Det tre typer av
försedel och skattsedel tillkommande skatt.

ellerPreliminärskattsedeln kan antingen A- F-skattsedel. Typenvara
socialavgifternabåde hur den preliminära skatten och hur föravgör

innehavaren skall betalas in.
A-skattsedel skall arbetsgivarenFör har göraen person som

på ersättning för arbete, medan arbetsgivaren aldrigskatteavdrag är
för endast har F-skyldig skatteavdraggöraatt en person som en

skattsedel.
för sjukpenningersättning arbete" likställs bl.a. pension ochMed

anställning.på grund av
med A-skatt A-skattsedeln kombineras medkanFör person enen

särskilddebiterad A-skatt, kallad A-skatt. Den särskilda A-skatten
själv.in arbetstagarenbetalas av

Fysiska kan ha F-skattsedel och A-skattsedel samtidigt.personer
skall framgå och beskattningsbar för-slutskattsedeln taxeradAv

debitering fråga fysiskavärvsinkomst, inkomst kapital, och, iav om
för inkomstskatt.och dödsbon, skattesatserna kommunalpersoner

Även skattsedeln.pensionsgrundande inkomst skall framgå av
innehåller uppgifter denSkattsedel för tillkommande skatt om

följande be-Genomgången i dettillkommande skattens storlek m.m.
och betalaskyldigheten skatteavdragskriver översiktligt göraatt

socialavgifter.

Fysiska med A-skatt2.3.3 personer

-skattA

Sverige.finns drygt 6 miljoner med A-skatt iDet personer
Till skattse-skall A-skattsedel utfärdas.med A-skattFör personen

översändas till denfogas skattekort. Skattsedeln skalldeln skall ett
inkomståret.den 18 januariskattskyldige senast
A-skattsedel löntagare. Det kanflertalet innehavareDet ärstora av

F-skattsedel återkallad ellerfått sinäven personervara personer som
behov saknas, varuhandlare.vill ha F-skatt eftersominte t.ex.som

skatteavdrag påförarbetsgivarenDet görsår att er-som svarar
levereras in tillavdragna skattensättning för arbete och denatt

arbetsgivaravgifter skall redo-skattemyndigheten. Avdragen skatt och
månad, den 10 i januari den 15visas och betalas varje senast senast

skyldigefter betalades Arbetsgivareni månaden det lönen är attatt ut.
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Skattemyndigheten han saknar möjlighet be-tillredovisa även attom
tala.

också enskilda i samband med ellerförekommerDet att personer
för frivilligauppbördsmånaden året inbe-efter den sista gör egna,

fyllnadsinbetalningar. Syftet med fyllnadsin-A-skatt, s.k.talningar av
överensstämmelse mellan preliminär ochuppnå bättrebetalning är att

undvika eller minska effekternaoch därigenomslutlig skatt storav en
skall fyllnadsinbetalningregelkvarstående skatt. Som göras senasten

efter inkomståret.maj åretden 3

A-skattSärskild

få debiterad A-skatt, kalladA-skattsedel kanharDen ensom en
slutliga skatten inte kan bli täcktsärskild denA-skatt, väntasom

alltsåsärskilda A-skatten komplementskatteavdrag. Den är ettgenom
utfärdas inte någon skattsedelvanliga A-skatten. Dettill den separat

får besked skattens storlek tillsammansskattskyldigeden ettutan om
januari inkomståret. Separataden 18 undermed A-skattsedeln senast

utfärdas.inbetalningskort
betalas den skattskyldige själv,särskilda A-skattenDen senastav

uppbördsåret föruppbördsmånad under med undantag10 i varjeden
får denjanuari då betalning 15.göras senast

bli aktuell förSärskild A-skatt kan
haft F-skattsedel fått den återkallad,harsom menpersoner-

vill habedriver näringsverksamhet intemen sompersoner som-
F-skatt,

fastighetsskattskall betala förmögenhetsskatt ellerpersoner som-
skatteavdrag inte på,har inkomstereller görs t.ex.somsom

från utländsk arbetsgivare,tjänstinkomst samtav
vad gäller inkomsten från handels-i handelsbolagdelägare-

bolaget.

Kvarstående skatt

skattsedel på slutligkvarstående skatten framgårStorleken den avav
slutskattsedeln fogas inbetalningskort.Tillskatt.

under perioden januariarbetsgivarenNormalt detårsett som ——
för eventuell kvarstående skatttaxeringsåret avdragåret efter görmars

betala in denbeloppet. Arbetstagaren kan självbetalar inoch som
arbetsgivaren börjarhan det innankvarstående skatten göragörom

han betalat hela skattebeloppet.kvitto påavdrag och uppvisar att
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fått beslut från Skattemyndighetenkan också haArbetstagaren ett som
eller inte alls,skall med lägre beloppskatteavdraginnebär göras ettatt

för-anstånd med inbetalningen eller beslutbeslut ettt.ex. omom
förbehâllsbelopp innebär skatteavdragetbehâllsbelopp. Beslut attom

viss för sinaarbetstagaren del lönensåbegränsas, garanterasatt en av
levnadskostnader.nödvändiga

efter taxeringsåret.den 10 april åretInbetalning skall göras senast
inteKvarstående skatt under 25 kronor tas ut.

F-skattFysiska med2.3.4 personer

för skattskyldigskall utfärdasSkattsedel preliminär F-skatt en som
nåringsverksarnhet.bedriva F-bedriver eller kan kommaantas att

Skattemyndigheten kan inte tilldelaefter ansökanskattsedel utfärdas —
ocksåskattsedeln fogasdennes vilja. Tillnågon F-skattsedel ettmot

F-skattebevis.
januari under inkomst-den 18F-skattsedeln skall sändas ut senast

fall debiteringenutfärdas. I deinbetalningskort görsåret. Separata se-
ske.så det kanF-skattsedeln sändasunder året, skall ut snartnare

skyl-F-skattsedel varkenenbartanlitar med ärDen personsom en
arbetsgivaravgiftereller betala ersätt-dig skatteavdraggöraatt

själv sin preliminäraSkattsedelsinnehavaren betalarför arbetet.ningen
fråga handels-F-skatt det intedebiteradskatt i form är ettomomav

debiteras någonF-skattsedelkan tilldelasHandelsbolagbolag. attutan
beskattas hos delägarna.inkomsterskatt. Bolagets

anställningsförhållandeuppenbartåberopas iF-skattsedel årOm ett
förhållandet till Skattemyn-skriftligen anmälaskyldigarbetsgivaren att

utfärdaSkattemyndigheten beslutafall kandessa ävendigheten. I att
A-skattsedel.en

F-skattvisa han harskattskyldige kanDen t.ex.att
F-skattsedeln/F-skattebeviset för uppdrags-visaattgenom-

givaren
faktura eller liknandeanbudshandling,på attatt ange engenom-

F-skattsedelhan har
harundertecknat hanavtali attparternaettatt somgenom ange-

F-skattsedel

undervarje uppbördsmånadden 10 ibetalasF-skatten senast upp-
denbetalning fårjanuari dåmed undantag förbördsåret göras senast

15.
kvarstående skatt älv,F-skattsedelsinnehavare betalar sinEn senast

taxeringståret.efteråretden lO april
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2.3.5 Fysiska med F-skatt i kombination med A-personer
skatt

endast fysiskaDet kan ha kombinationär F- ochpersoner som en av
A-skattsedel.

A-skattsedeln skall användas den skattskyldige har anställnings-när
inkomster och F-skattsedeln vid inkomst näringsverksamhet. Syftetav
med lagstiftningen underlätta för villär att starta ettpersoner som
företag, samtidigt de har kvar anställningsinkomster, och förattsom

anställd parallellt anställningenmed driva företag.att etten
har bådeAtt F- och A-skattsedel förändrar inteen person resp.

skattsedels rättsverkningar. Skyldigheten för skatt ochatt svara
avgifter beror vilken skattsedlarna används vid visstettav som
uppdrag.

F-skattsedeln utfärdas i kombinationsfallen på villkor den inteatt
anställningsförhållanden.åberopas i Motsvarande villkor saknas där

innehavaren endast har F-skattsedel. Det framgår F-skattebeviseten av
innehavaren har A-skattsedel.ävenatt en

3.6 Juridiska personer

Juridiska skall ha antingen ellerF- A-skatt eftersompersoner
ersättning för arbete betalas till juridiska alltidutsom personer
hänförs till inkomstslag inkomst näringsverksamhet.ett av-

-skattF

Juridiska har normalt F-skatt. Vad gäller tilldelningpersoner av
skatteform, inbetalning gäller i villkor förstortm.m. samma som
fysiska Särskilda villkor gäller dock för handelsbolag.personer.

A-skatt

Juridiska kan tilldelas A-skattsedel och debiteras särskild A-personer
Eftersomskatt. socialavgifter inte aktuella har detta betydelse enbartär

för den preliminära skatten.
för juridiskaA-skattsedel blir aktuell främst F-skattse-närpersoner

deln återkallas, ansökan F-skatt avslås eller den skattskyl-när närom
dige inte vill ha F-skatt.
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med A-skatt denför juridiska ärHuvudregeln även attpersoner
skatteavdrag.första hand skall täckasskatten ipreliminära genom

den delalltid 30 FörjuridiskaförAvdraget är procent. avpersoner
särskild A-skatt debi-skatteavdrag fårtäcksinteskatten genomsom

teras.

skattTillkommande2.3.7

efter-grundskall betalasskattskattTillkommande är avsomen
slutligsedan påföringendebiteringenligt besluttaxering eller avom

avslutats.skatt har
månadi denden 10skall betalasTillkommande skatt senast som

året efter10 majdock tidigast denbestämmerSkattemyndigheten -
till honomöversändasSkattsedel skalltaxeringsåret. tresenast

betalas. Tillkom-skalluppbördsmånad då skattenföre denmånader
skatt skallPå tillkommandeintekronorunder 25mande skatt ut.tas

betalas.respitränta

Arbetsgivare2.3.8

samordna-socialförsäkringenarbetsgivaravgifter inomUppbörden av
innehållitspreliminär skattmed uppbördenår 1985fr.o.m.des somav

1983/84:SfU28, rskr.1983/84:167, bet.arbetsgivare prop.av
ochavgiftsberäkninguppnå säkrareSyftet1983/84:369. att enenvar

uppbörd.snabbareeffektivare och
redo-för arbetsgivarnasformernaframför alltgällerSamordningen

ochoch avgifternaskatternabetalningenmyndigheterna,visning till av
myndigheterna.handläggningen inom

källskatti uppbördenbetydelsefull rollspelarArbetsgivarna aven
arbetsgivaravgifter.och

År m.fl.myndigheterföretag,arbetsgivare295 0001996 fanns ca
verkställer skatteav-arbetsgivarregister. Dessaskattemyndighetensi

pensionerlöner,utbetalningarviddrag m.m.av
betalaserläggs,A-skattden preliminära90Drygt procent somav

inkomståretarbetsgivare. Förverkställsskatteavdrag avsomgenom
A-skatt häri preliminärmiljarder kronor311inbetalades1994 ca

ochpåpreliminär skatteller räntadebiterad A-skattingår inte
kronormiljarderbetalades 285dennautdelning. Av genomcasumma

utgjorde1995inkomståretpension Förpå lön,avdrag motsva-m.m.
kronor.313 miljarderskatteavdragrande ca
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Arbetsgivare betalar vidare arbetsgivaravgifter för närvarande
inkl. den allmänna33,06 löneavgiften 1,5 procentprocent

löner och skattepliktiga förmåner. För utgiftsåret 1994summan av
utgjorde storleken dessa arbetsgivaravgifter 177 miljarderav ca
kronor. I denna ingår inte de avgifter betalades statligasumma som av
myndigheter i form lönekostnadspåslag. Det kan avgifts-nämnas attav

för utgiftsåret 1995 32,86 För utgiftsåret 1995uttaget procent.var ca
betalades 205 miljarder kronor i arbetsgivaravgifter. En förklaringca
till den ökningen jämfört med år 1994 sådana avgifterärstora att
fr.0.m. den juli betalas1 1995 statliga myndigheter.även av

Betydande belopp i källskatt och arbetsgivaravgifter betalas alltså
arbetsgivares försorg, för år 1994 462 miljarder kronor ochgenom ca

för år 1995 518 miljarder kronor. Som jämförelse kan nämnasca en
uppbörden mervärdesskatt för år 1995 uppgick till 103att nettoav ca

miljarder kronor, exkl. s.k. tullmervärdesskatt.
Ytterligare uppgifter betalningar skatter och avgifter finns iom av

bilaga

Skyldighet skatteavdraggöraatt

Preliminär skatt skall normalt betalas in år inkomstensamma som
in. preliminäratjänas Den skatten betalas antingen A-skatt,som

särskild A-skatt eller F-skatt.
arbetsgivarenDet uppdragsgivaren månadvarje verkställerär som

skatteavdrag för frånA-skatt den lön utbetalas. I samband medsom
detta beräknas också de arbetsgivaravgifter belöper på lönebelop-som

förmåner.pet samt
Från och med den april 19931 det arbetstagarens uppdragstaga-är

skattsedel på preliminärrens skatt helt skatteavdrag skallstyrsom om
eller inte ersättning för arbete.göras
arbetsgivareEn skall inte skatteavdrag eller betala arbets-göra

givaravgifter vid utbetalning ersättning till någon har enbartav som
F-skattsedel. Detta gäller ersättningen skall beskattasoavsetten om

inkomst näringsverksamhet eller inkomst tjänst.som av som av
En arbetsgivare betalar lön eller förersättning utförtutsom annan

arbete till har A-skattsedel däremot alltid skyldigär atten person som
skatteavdrag vid utbetalningen,göra fysiskäroavsett mottagarenom
juridiskeller och ersättningen huvudinkomst elleräroavsettperson om

sidoinkomst.
Vid beräkning skatteavdraget skall förmåner räknas med.ävenav

Om inkomsttagaren fysisk skall utbetalaren den huvud-är person av
sakliga inkomsten skatteavdrag enligt tabell. Skattetabellengöra är
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finnsnärvarandeefter olika kommunala skattesatser. Föruppbyggd
Är26 35 kronor.motsvarande skattesatserskattetabell 26 35 --

skatteavdrag med 30 Vidsidoinkomstutbetalningen görs procent.
juridiskför arbete tillutbetalning ersättning görssom en personav

alltid med 30skall skatteavdragmed A-skatt göras procent av
ersättningen.

behöver inte skatteavdrag föreller utbetalarenArbetsgivaren göra
ersättningen understiger 000 kronormed A-skattsedel 1ompersonen

inkomståret.under
denkvarstående skatt skall enligt huvudregelförAvdrag göras av

för vid utbetalningskatteavdrag A-skattskyldig göraår att avsom
förutsättning ersättningen huvud-arbete, underersättning för äratt

för kvarstående skattarbete för Avdragsaklig inkomst mottagaren.av
utbetalning till juridisk ellervidskall inte ersätt-göras omperson

vecka. Kvarskatte-arbete pågår kortare tidningen änett som enavser
skatteinbetalningskort Avdrag underframgår görsbeloppet m.m.av

taxeringsåret och avdraget skall iåret efterjanuaritiden mars-
avdragstillfälle.vid varjelikaprincip stortvara

själv. Arbetsgivarenkvarstående skattbetala sinkanArbetstagaren
arbetstagaren visarför kvarstående skattavdragskall inte göra om

betald eller intyg frånkvarstående skattenpå hela denkvitto äratt
skallkvarstående skatt inteavdrag för göras.Skattemyndigheten att

innebär skyldighetreglerapril 1991 gällermed den 1Från och som
och utdelningar.preliminär skattavdrag för räntorävengöraatt
fondkommissio-Riksgäldskontoret,VPC AB,Värdepapperscentralen

blirombesörjeryrkesmässigtoch andrabanker attnärer, pengarsom
från avkastningskatteavdragskyldigaräntebärande, göraär att av

Sverige eller svensktbosatt ifysisktillfallerkapital ärperson somsom
skattsedel på preliminärvilkenskalldödsbo. Avdrag göras oavsett

med 30Skatteavdrag skallskattskyldige har. görasskatt den procent
uppbördsdeklaration och påredovisas iskatt skallavdragenoch

kontrolluppgiften.

arbetsgivaravgifterbetalaSkyldighet att

fysiskArbetsgivaravgifter skall betalas ärmottagaren personenom
Är juridiskutbetalningenA-skattsedel.med mottagaren personenav

65 år förefylltbetalas. Förarbetsgivaravgifter inteskall personer som
Arbetsgivaravgifterlöneskatt.särskildi ställetbörjan betalasårets en
förmåner värdetersättning ochlön,påberäknas omannansumman av

under året.förtill 000 kronoruppgår 1tillsammans mottagaren

66



Allmän bakgrund1996:100SOU

Arbetsgivaravgifterna uppgår till 33,06 och den särskildaprocent
löneskatten till 21,39 procent.

och inbetalningRedovisning

Redovisning och inbetalning avdragen A-skatt och arbetsgivarav-av
handling benämnd uppbördsdeklaration,gifter bådegörs ären som

deklaration och inbetalningskort i vissa fall måsteI ocksåett. en
specifikation till uppbördsdeklarationen lämnas, nämligen arbets-när

har belopp redovisa innebär nedsättninggivare arbets-att som av
givaravgifterna på grund kostnader för utbildningsvikariat ellerav

arbetsgivaravgifterskall redovisa grund konventioner med USAav
Kanada.och

Uppbördsdeklarationer skickas till alla registrerade arbetsgivare
eftermånad, direkt det föregåendevarje "uppbördsperiod" äratt

avslutad. Genom uppbördsdeklarationerna/inbetalningskorten sändsatt
försesgång månad kan de med optiskt förläsbar kodut en per en

maskinell registrering uppgiften till vilken uppbördsmånadav om
betalningenredovisningen och hör. Anledningen till handlingarnaatt

först efter föregåendeskickas redovisnings- och inbetalningsdag
risken för förväxling flera uppbördsdeklarationer finnsärpasserats om
för arbetsgivaren samtidigt.tillgängliga Den lagstiftning bl.a.om

fr.o.m.dröjsmålsavgift infördes år 1993 förutsätter varjeattsom
med säkerhet kan knytas till förfallodag.betalning sin

inbetalningRedovisning och avdragen A-skatt och arbetsgivarav-av
gifter skall ske den 10 i månaden efter det löneutbetalningensenast att
gjordes.

Redovisning och inbetalning avdragen kvarstående skatt görsav
särskild blankett året efterden 10 april taxeringsåret. Blankettensenast
omfattar uppbördsdeklaration, specifikation inbetalnings-och etten en
kort.

Avdragen preliminär skatt på och utdelning skall redovisas iränta
särskild uppbördsdeklaration. Redovisning inbetalningoch skall skeen

månaden efterden 10 i det avdraget gjordes.senast att
de olikaFörutom redovisnings- och inbetalningstillfällen som

tidigare skall arbetsgivare redovisa mervärdesskatt ochnämnts en
eventuella punktskatter. Det inte ovanligt företag harär änatt ett mer
30 olika inbetalningar under året för skatter och avgifter. Inbetal-

fleraningarna till olika postgirokonton och beträffande varje skattgörs
och avgift avstämningar med eventuella betalningspåmin-görs separat

för skatt och avgift förnelser sig.m.m. resp.
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2.3.9 Skattemyndighetens funktion i uppbördsförfarandet

Allmänt

skatteförvaltningen organiserad påFrån och med år 1991 är ett nytt
dåvarande länsskattemyndigheterna och lokala skattemyndig-Desätt.

i länen fördes till skattemyndighet. Skattemyndig-heterna samman en
praktiska arbetetheten delas in i enheter och lokala kontor. Det med

arbetsgivaravgifter sköts huvudsakligenuppbörd skatt och deavav
länsskattekontoret.lokala skattekontoren samt

Debiterade skatter

den iF-skatt och särskild A-skatt skall betalas 10nämnts senastsom
Kvarstående skatt förfaller tillmånad i januari den 15.varje

året efter taxeringsåret och tillkommande skattbetalning den 10 april
bestämmermånad Skattemyndighetenförfaller till betalning den som

året efter taxeringsåret.dock tidigast den 10 maj
kontoutdrag frånavstämningVid Skattemyndigheten görs post-av

kompletteringsregistreras,del inbetalningargirosystemet löpande. En
finnsdärför itillräcklig identifikation ochinbetalningar saknarsom

förfråg-skattskyldig,balansregistret utreds och krediteras resp.
oklara inbetalningshandlingarningar med anledning görs m.m.av

betal-mellan debiteringar och inkomnaEfter det avstämningenatt
skattskyldigaskickas betalningspåminnelse tillningar avslutad,är uten

betalning saknas eller otillräcklig.i de fall är
framfram med hjälp ADB. RSVBetalningspâminnelserna tartas av

distribuerasmagnetband. Därefter framställs ochunderlaget på
betalningspåminnelse sistabetalningspåminnelserna. I en anges en

beräknatspåminnelsen dröjinbetalningsdag. l en somanges
Dröjsmålsavgiften förut-gäller undertill inbetalningsdagen.fram

betalningspåminnelsen angivnabetalning inom den isättning görsatt
tiden.

erinringar tillleder till frågor ochBetalningspåminnelserna
betalning gjortsoftast telefon kan haskattemyndigheterna, t.ex.per -

inbetalningen har gåttbetalningspåminnelsen ochtidpunkt dåvid en
inbetalningskort kan ha Dessafelaktigtvarandra, använts osv.om

ibland får skattemyndig-skattemyndigheten ocherinringar utreds av
utredningsmarkering skuldenför förhindras.k.heten göra att atten

innan utred-för indrivningkronofogdemyndighetenöverlämnas till
ningen avslutad.är
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efterKort tid det datum för sista inbetalningsdag i betalningspå-att
minnelsen och betalningarna avstämda, överlämnas deärpasserats
skulder alltjämt obetalda till kronofogdemyndigheten förärsom
indrivning restföring. I normalfallet skattemyndighetens befattningär
med den aktuella skatten därigenom avslutad, det förekommermen
omräkningar och omdebiteringar de belopp restförtsgör attsom som

eller skall korrigeras. I del fall betalningar tillsätt görsett annat en
efter restföringstidpunkten,skattemyndigheten vilket också innebär

administrativa justeringar mellan skatteregister CSR och kronofog-
demyndighetens register REX. Det förekommer också balansera-att

för restförd förstde betalningar skuld återfinns efter restföringstid-
punkten.

Den skattskyldige har möjlighet hos skattemyndigheten ansökaatt
jämkning, anstånd med betalning, befrielse från avgift eller räntaom

ärenden också räknas till uppbördsarbetet.m.m., som

Arbetsgivares redovisning och betalning

arbetsgivare påbörjar sin verksamhet skall han registrerasNär en som
arbetsgivare skattemyndighetens arbetsgivarregister, uppbörds-i
deklarationer och upplysningsmaterial från skattemyndigheten.m.m.

När redovisningen kommer in till skattemyndigheten skall redovis-
betalningenningen registreras och Kontrollenstämmas attav. av

uppbördsdeklarationer lämnats och redovisade belopp betalats samt
avstämningen den lämnade redovisningen med hjälp ADB.görs avav

resulterar olika åtgärder. arbets-maskinella kontrollen i OmDen en
inte redovisat eller betalat skall han lämnagivare attamnanas

deklaration påminnas betala. Vad tidigarenämntsatt som omresp.
med betalningspåminnelser för debiterade skatterarbetet gäller även

arbetsgivarområdet. Belopp efter avstämning och alltjämtkontrollsom
obetalda skall restföras.är
Arbetsgivaren kan begära olika beslut från skattemyndigheten. Det

betala traktamentsersättningkan gälla rätten göraatt ut attutan
arbetsgivaravgifterskatteavdrag eller betala eller kostnadsav-göraatt

Arbetsgivaren kan också begära besked skyldighetendrag. göraattom
skatteavdrag eller förhandsbesked skyldigheten betalaattett om

befrielse från avgiftsocialavgifter, ansöka anständ eller eller räntaom
m.m.

januari året efter inkomståret skall arbetsgivaren lämna kontroll-I
uppgifter. och sedan de underDessa bereds, registreras stäms motav
året lämnade Avstämningen maskinelltuppbördsdeklarationerna. görs
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tilldet främsta underlagettill vissa signaleroch upphov ärsomger
arbetsgivarnas uppbördsredovisning.årskontrollen av

Mervärdesskatt

i samband medmervärdesskatt mervär-Registrering till görs att en
lämnar inpåbörjas. skattskyldigeverksamhet Dendesskattepliktig en

ochSkattemyndigheten bedömeravgiftsanmälan varefterochskatte-
registrering skall ske.fall från vilket datumoch i såbeslutar om

kalendermånad. be-omfattar FöretagRedovisningsperioden varsen
skall redovisa ochtio miljoner kronorskattningsunderlag högstär

redovisnings-månaden efterden i andramervärdesskatt 5betala senast
överstigande tiobeskattningsunderlagmedperiodens utgång. Företag

denbetala mervärdesskattenskall redovisa ochmiljoner kronor senast
denFrån och medredovisningsperiodens utgång.månaden efter20 i

storlekbeskattningsunderlagensavseendehöjs dennajuli 19961 gräns
1995/962198.till 40 miljoner kronor, prop.se

regist-automatiskt till densändsDeklarationsblanketterna ärut som
uppgifter och baksidanmed vissaförtrycktarerad. Blanketterna är

inbetalningskort.utgörs ettav
maskinelltskickasin framställs ochredovisning inte kommerOm

inpåminnelsen intedetdeklarera. Kommerpåminnelse trotsatten
efter skön.fastställs skattennågon redovisning

varje län.postgirokonto förspecielltsker tillInbetalning ett
redovisadutbetalningar ochgjorda in-mellanAvstämning mer-resp.

postgirot.kontoutdrag frånmed hjälplöpandevärdesskatt görs av
bearbetning i mervärdesskattesystemetcentralVarje månad görs en

förbetalatellerdeklarerat beloppinte betalatför få fram deatt som
medbetalningspåminnelsemaskinelltframställsFör dessa ensent. en

kommerpåminnelse intedröjsmålsavgift. betalningOmberäknad trots
för indrivning.kronofogdemyndighetentillkravetin lämnas över

ellermervärdesskattöverskjutande ingåendeEn utbetalning kan avse
säkerhetsskälutbetalningarför inbetalt belopp. Alla görsett stort av

beta-skallOm det beloppoch tvåi minst två operatörer.steg somav
dessutomkronor eller tillämpas sär-uppgår till 100 000las ut enmer

fakturabetal-viaUtbetalningar sker dagligenskild godkännanderutin.
maskinelltkontrollerasutbetalningningsservice postgiro. Före om

arbetsgivar-finns i mervärdesskattesystemet,på den skattskyldigekrav
så fallet skerför debiterade skatter. Omregistret eller registret är mas-

Även kronofogdemyn-hosföre återbetalning. skulderkinellt kvittning
finnsMöjlighetinnan utbetalningdigheten avräknas ävengörs. atten
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manuella utbetalningar via skattemyndighetensgöra administrativa en-
het.

Till uppbörden mervärdesskatt hör också registrering tillav av
Skattemyndigheten inkomna deklarationer. Registrering uppgifternaav
i s.k. negativa deklarationer, utvisar belopp återfå, skerattsom nor-

Övrigamalt manuellt på skattemyndigheten. deklarationer avläses op-
tiskt och registreras maskinellt. Vidare ingår i uppbördshanteringen
beslut olika slag såsom anståndsbeslut, befrielsebeslut från påfördaav
avgifter skönsmässiga och andra beskattningsbeslut.samt

Oidentifierade inbetalningar bokförs i balansregistret. Skattemyn-
digheten undersöker vad dessa inbetalningar och omför betal-avser
ningarna till registrering och period. Omföringrätt sker också i de fall
inbetalningar tillgodoförts fel skattskyldig, fel period eller fel debet-
post.

2.4 Räntor och avgifter

Nya regler och avgifter gäller fr.o.m.räntor år 1993 prop.om
1991/92:93, SkU19, rskr. 269.

Översikt2.4.1

Räntor och avgifter i UBL

anståndsränta 49 § 4 75 b §mom.,-
respitränta 32 §-
restitutionsränta 69 § 2 mom.-
ö-skatteränta 69 § 1 mom.-
kvarskatteavgift 27 § 3 mom.-
dröjsmålsavgift 58 §-

och avgifterRäntor i USAL

anståndsränta 13 §-
respitränta 14 §-
restitutionsränta 24 §-
dröjsmålsavgift 28 §-
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avgifter MLoch iRäntor

16 kap. 13 §anståndsränta-
§16 kap. 12respitränta-

16 kap. 15 §restitutionsränta-
dröjsmålsavgift 16 kap. 7 §-

Anståndsränta2.4.2

USALochUBL

arbetsgivaravgifter,betalning skatt,anstånd medfåttDen avsom
anståndetanståndsräntabetalaskall närkvarskatteavgift eller ränta

anståndgällerbelopp betala. Detåterstårfall detupphör i de ett att
eller överklagandeomprövninggrund ansökanpåmedgetts omavsom

beslut.av
pååterstår betalabeloppberäknas på detAnståndsränta attsom

beräknas fr.0.m. deneller dom. Räntanomprövningsbeslutgrund av
anstånd medgetts,inteskulle ha betalatsdå beloppetdag t.o.m.om

beloppet beta-den dagelleranståndstiden gårdåden dag t.o.m.ut
lades.

statslåneräntadenanståndsränta 75för ärRäntesatsen procent av
föregående ka-månadutgången november närmastgällde vid avsom

minst 50uppgår tilldenAnståndsränta endastlenderår. tas ut om
kronor.

befria helt ellerSkattemyndighetenfårfinns synnerliga skäldetOm
anståndsränta.betalafrån skyldighetendelvis att

ML

på grundmervärdesskattmed betalaanståndfåttDen att enavsom
detgrundöverklagande elleromprövning eller attbegäran avom

skall betalanedkommerskattenkan sättasattantas attannars
anståndsbeloppetberäknas den delanståndsränta. Räntan somav

ränteberäkningenutgång. Vidanståndstidensvidbetalasskall senast
49 § 4 UBL.bestämmelserna igäller mom.

skatt-befria denSkattemyndighetenskäl fårsynnerligafinnsOm det
anståndsräntabetalaskyldighetendelvis frånellerskyldige helt att

14 § ML.16 kap.
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Respitränta2.4. 3

UBL

räknastillkommande skatt. Närpå räntanskall betalas utRespitränta
kvarskatteavgift ellerförseningsavgift,skattetillägg,skall inte

underlaget.med iräknasrespitränta
april åretfr.0.m. den 11räknastillkommande skattpåRespitråntan

betalning.förfaller tillskattendagdentaxeringsåretefter t.0.m.
taxeringsåretseptember underfr.0.m.emellertidRespitränta ut omtas

18 septemberdenbetalatsskattenkvarståendehela den senast samma
aprilförst den 11börjar räknas ärtill attAnledningen räntanår. att

framtidenräntekompensation förkvarskatteavgiften t.o.1n.utgör en
april.10den

återbetalats enligtoch skattrestitutionsräntaö-skatteränta,På som
skalltillkommande skatti räntanoch ingårUBL tas ut68 § 2 mom.

utbetalats.månad då beloppetdenutgångenfrån av

USAL

ytterligarepåförtsarbetsgivarebetalasocksåskallRespitränta somav
beräkningförunderlagetbelopp. Iredovisadeavgifter utöver av

haravgiftsbeloppetmed. Omräkasavgiftstillägg inteskallrespiträntan
påföras.inteskall respiträntagrunderskönsmässigaenligtberäknats

dröjsmålsavgiftskallställetI tas ut.
beräknasarbetsgivaravgifter,påskall beräknasrespiträntaNär

ha betalats,skullerätteligenavgiftsbeloppetdåden dagfrånräntan
till betalning. Räntaförfallerbeslutetenligtbeloppetden dagt.0.m.

skallbeloppåterbetalattidigareavgiftsbelopp motsvararsom
återbe-månad då beloppetdenutgångenfrånberäknasemellertid av

talades.
den75anståndsräntanliksom stats-Respiträntan procentär av

före-månadnovember närmastvid utgångengälldelåneränta avsom
påförs inte.understigande 50 kronorkalenderår. Räntagående

befria denSkattemyndighetenskäl fårsynnerligafinnsdetOm
respitränta.betalaskyldighetenfråndelvishelt ellerskattskyldige att

ML

fastställtsskatt sätt änpåskallRespitränta annatut genomtas som
till denåterbetalatsbelopplikställsMed skattdeklaration. som

73



Allmän bakgrund SOU 1996:100

skattskyldige på grund beslut skall betalasettmen som av senare
tillbaka till skattemyndigheten. Respitränta inte skattentas ut om
bestämts skönsmässigt i avsaknad deklaration eller återföringav om

skatt skett på grund fastighetsägares konkurs.av av en
frånRänta beräknas den dag då skatten skulle ha betalats enligt

kap. §16 1 ML den dag skatten skall betalas enligt skattemyn-t.0.m.
dighetens beslut. Ränta skatt tidigare återbetalatmotsvarar ettsom
skattebelopp skall emellertid beräknas från utgången den månad dåav
beloppet återbetalades.

Vid ränteberäkningen gäller bestämmelserna i 32 § UBL.
finnsOm det synnerliga skäl får Skattemyndigheten befria den skatt-

skyldige helt eller delvis från skyldigheten betala respitränta.att

2.4.4 Restitutionsränta

UBL

Restitutionsränta fåttskall betalas till den nedsättning ellersom av
befrielse från slutlig, kvarstående eller tillkommande skatt. Räntan
beräknas skatt, avgift eller har betalats in för mycket.ränta som

ocksåRänta skall betalas till den får tillbaka ytterligare över-som
skjutande belopp till denoch efter omprövning eller överklagandesom

funnits inte för förhar ansvarig avdragen skatt arbetstagare.vara
beräknas på preliminär skattRäntan betalats undersenastsom

taxeringsåret och gottskriven skatt från utgången taxeringså-annan av
och på belopp från utgången den månad då det betalats.ret annat av

slutlig skatt har debiterats utgångenOm vid augusti undersenast av
taxeringsåret beräknas emellertid från denna tidpunkt.ränta

Även för restitutionsränta 75 denär räntesatsen procent stats-av
låneränta utgångengällde vid november månad före-närmastsom av
gående kalenderår.

betalas inteRänta under 50 kronor ut.

USAL

Restitutionsränta på avgiftsbelopp, avgiftstillägg,betalas ochränta
dröjsmålsavgift arbetsgivare tillbaka.har rätt attsom en

beräknas utgången den månad dåRäntan från beloppet betaladesav
in utgången månad då beloppetden betalas tillbaka.t.0.m. av
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ML

ochskattetillägg,betalas på skatt,skall räntaRestitutionsränta
delsåterbetalningdröjsmålsavgift återbetalas. Här över-avavsessom

denredovisningsperiodför vissingående skattskjutande omen
skattskyldigdels vadredan har kvittats,skatten inteingående en

beslutats.den skattbetalat utöver som
dåmånaden efter denden förstafrån utgångenberäknasRäntan av

skall läm-skattenredovisningsperiodför dendeklarationen avsersom
deklarationen lämnatsOm12 eller 13 § ML.enligt 14 kap. senarenas

16 kap. § ML,tidpunkt 1gjorts efter denbetalningeller som anges
efter dåmånaden den dek-den förstafrån utgångenberäknas ränta av

dengjorts. Räntan beräknasbetalninglämnats ellerlarationen t.o.1n.
återbetalas.då beloppetmånad

i 69 § 2 UBL.bestämmelsernaränteberäkningen gällerVid mom.
skattskyl-medge denenligt 22 kap. 9 § MLSkattemyndigheten får
det finnsfrån mervärdesskattbefrielsenedsättning ellerdige omav

efter sådant beslut betalasåterbetalasskattsynnerliga skäl. För ettsom
restitutionsränta.inte

Ö-skatteränta2.4.5

preliminärinräknas intepreliminära skattenskatt i denpreliminärOm
efter inkomståret ochmaj åretefter den 3betalatsskatt annansom

överstigerdebitering slutlig skatttillgodoräknas vidsom-skallskatt av
överskjutandeö-skatteränta på detberäknasslutliga skattenden

för-skattetillägg ellerräknas inteslutliga skattendenbeloppet. I
seningsavgift in.

taxeringsâret.räntetiden underRäntan avser
Även gällerdetgäller flera olika närö-skatteränta räntesatser.För

utgångspunkt. Eftersomstatslåneräntan75ö-skatteränta är procent av
under decemberåterbetalasöverskjutande skattde fall dåräntetiden i

enligt föl-ö-skatteräntanmånader, beräknastid tioomavse enanses
jande:

underden 31 augustiskattslutligVid debitering senastav-
35eftertaxeringsâret räknas räntesatsränta motsvararsomen

utgångengällde vidstatslåneräntadenprocent avsomav
skattöverskjutandeinkomståret såvittundernovember somavser

motsvarandeoch efter20 000 kronoröverstiger räntesatsinte en
överstigerskattenstatslåneräntan på den del25 procent somavav
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20 000 kronor. Ränta beräknas inte på överskjutande belopp som
inbetalas efter februariden 10 året efter inkomstiret.

övriga fall beräknasI efterränta motsvarande 60räntesatsen—
den statslåneränta gällde vid utgångenprocent av som av

november inkomstâret för överskjutande skatt inte överstigersom
20 000 kronor, 45 statslåneråntan den delprocent av av
skatten överstiger 20 000 kronor och 30 procent stats-som av
låneråntan belopp betalas in fyllnadsinbetalningsom genom
under tiden den 10 februari maj3 under taxeringsåret.--

Ö-skatteränta understiger 50 kronor betalas inte ut.som

2.4.6 Kvarskatteavgift

Om den slutliga skatten högre den preliminära skatt betalatsär än som
den 10 februari taxeringsåret och övriga skatter skallsenast som

gottskrivas vid debitering slutlig skatt skall kvarskatteavgift betalasav
på det överskjutande beloppet. den slutligaI skatten räknas inte
skattetillägg eller förseningsavgift in.

Avgiften kredittid 14 månader, nämligen från denavser en om
februari10 taxeringsåret den 10 april året efter taxeringsåret.t.0.m.

Utgångspunkt för beräkningen den statslåneränta gällde vidär som
utgången månadnovember under inkomstâret. Flera olika räntesat-av

gäller enligt följande:ser

60 statslåneråntan på belopp inte har betalatsprocent av som-
den 3 maj året efter inkomstâret den slutliga skattensenast om

debiteras den 31 augusti under taxeringsåret och hela densenast
kvarstående skatten betalas den 18 september år,senast samma

125 statslåneråntan belopp inte har betalatsprocent av som-
den maj året efter inkomstâret3 den slutliga skattensenast om

debiterats efter den 31 augusti eller den kvarstående skatten
betalats efter den 18 september taxeringsåret.

20 statslåneråntan på fyllnadsinbetalning görsprocent av som-
under tiden februariden 10 3 maj året efter inkomstiret pi—
belopp överstiger 20 000 kronor,som

20 statslåneråntan på fyllnadsinbetalning under tidenprocent av-
den 3 maj 30 juni året efter inkomstâret på belopp högstom-
20 000 kronor 40 statslåneråntan pi den delsamt procent av av
fyllnadsbetalningen överstiger 20 000 kronor under förut-som
sättning anstånd medgetts deklaration ellermed lämna lagaatt att
förfall finns samt
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överstigandebelopppåstatslâneräntan40 procent av-
denunder tidenhar gjortsfyllnadsinbetalning000 kronor20 när

inkomståret.efterjuni året30maj3 -

intekronorunderstigande 50Kvarskatteavgift tas ut.
kvarskatteavgiftsådannedsättningmedgeMöjlighet finns somatt av

preli-mellanskillnadentill 90med 125påförts procentprocent om
skattskyldige intedenförhållandepåskatt berorslutligochminär som

dendebiteratsharslutliga skattendenOm senastrådakunnat över.
från 60 tillnedsättningmedgestaxeringsâret procentunderaugusti31

skatten betalasförutsättningunderstatslâneräntan att45 procent av
år.september18densenast samma

Dröjsmâlsavgift2.4.7

USALochUBL

ochförseningsavgiftenochrestavgiftenDröjsmålsavgiften ersätter
och USALUBLomfattasavgifterochde skatterförgäller avsom

februari 1993.den 1fr.o.m.
inteskatteavdraggjortarbetsgivareellerskattskyldigHar somenen

kvarskatteavgiftavgiftstillägg,arbetsgivaravgifter,in skatt,betalat
dröjsmålsavgiftskalltidföreskriven ut.tasinomeller ränta

arbetsgivaravgifterochbetalat skattharintearbetsgivareEn som
dröjs-skall betalatidföreskriveninomdeklarationredovisats isom

betalningen.fördenmålsavgift sena
betalnings-arbetsgivarenbeslutar göraSkattemyndighetenOm att

iredovisattidigare harhanvadskattebelopphögre änförskyldig ett
fr.ohöjningsbeloppetpåsmâlsavgiftdröjuppbördsdeklaration ut .m.tas

betalningmånad då görs.denuppbördsmånaden t.o.m.
skatteav-underlåtetförbetalningsskyldigarbetsgivare görsEn som

ansvarsbeloppet.dröjsmålsavgiftockså betalaskalldrag
arbets-bestämmerdeklarationavsaknadskattemyndigheten iOm av

dröjsmålsavgiftskallgrunderskönsmässigaenligtgivaravgifterna
också ut.tas

betalnings-längdenberoende påstegvisDröjsmålsavgiften ökar av
följande:enligtDröjsmålsavgiftendröjsmâlet. tas ut

i tidbetalasinteavgiftsbeloppochskatte-2 mensomprocent-
betalningförfaller tilldå beloppetmånaddenutgångenföre av

förfallodagenfråntio dagarinomellerförfallomånaden,
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4 på belopp betalas under månaden efterprocent för-som-
fallomånaden, under förutsättning beloppet varit obetalt iatt
minst tio dagar

6 på belopp betalas under andra kalendermånadenprocent som-
efter förfallomånaden

Efter andra kalendermånaden efter förfallomånaden ökar dröjsmålsav-
giften med ytterligare procentenhet för varje påbörjad kalendermå-en
nad.

När Skattemyndigheten skickar betalningspâminnelse iut en en
månad och sista betalningsdag dag i månad,är skallnästa dröjs-en
målsavgiften den gällde den månad då påminnelsen sändesvara som
ut.

Lägsta dröjsmålsavgift 100 kronor. Om detär ursprungligen obe-
talda skattebeloppet understiger 100 kronor blir dröjsmålsavgiften lika
med skatte- eller avgiftsbeloppet.

Om finnsdet särskilda skäl får Skattemyndigheten befria den skatt-
eller avgiftsskyldige helt eller delvis från skyldigheten betalaatt
dröjsmålsavgift.

ML

Dröjsmålsavgift påtas ut

skatt tagits i deklaration inte betalats i tid,som upp en men-
skatt bestämts skönsbeskattning i avsaknadsom genom av-

deklaration och
skatt i övrigt inte betalas inom den tid har bestämtssom som-

enligt 16 kap. 2 § ML.

Om anstånd betalningmed skatt beviljats dröjsmålsavgifttas utav en-
dast på det belopp inte har betalats vid anståndstidenssenastsom
utgång.

Dröjsmålsavgiften beräknas enligt 58 § 2 UBL.5 Närmom.—
dröjsmålsavgift avseende skatt bestämts skönsbe-tas ut som genom
skattning i avsaknad deklaration det skatten skulle haattav anses
betalats inom den tid i 16 kap. §l ML.som anges

Om det finns särskilda skäl får Skattemyndigheten befria den skatt-
skyldige helt eller delvis från skyldigheten betala dröjsmålsavgift.att

78



bakgrundAllmän1996:100sou

Sanktioner2.5

UBL

fängelseellermed böterstraffbestämmelserolikaflerainnehållerUBL
påföljd.som

avlämnandebestämmelserfinnsUBL§§och 7979I avoma
elleruppsåtligendensikteBestämmelsenuppgift.oriktig tar som

lämnararbetsgivaremyndighet ellerantingen tilloaktsamhetgrovav
skyldighetenförbetydelseharförhållandeuppgiftoriktig somomen

uppgiftföreskrivenlämnaunderlåterellerskattbetala att avatt som
i högstoch fängelseböterfinnsstraffskalanIslag.sådant sex

månader.
åsidosät-oaktsamhetelleruppsåtligenarbetsgivareEn grovavsom

till§ UBLenligt 80dömsskatteavdragverkställaskyldighetsin attter
fall.ringafrågaintedet ärböter omom

prelimi-innehållenbetala inintestraffsanktioneratockså attDet är
Även uppsåt ellerkrävshärUBL.skatt 81 §kvarståendeellernär

be-betydandegällerdetellerStraffet böteroaktsamhet. är omgrov
år.i högstfängelselopp ett

sambandharbestämmelser närafinnsUBL§§ ettoch 7775I soma
arbets-gäller bl.a.§Enligt 75sanktionsbestämmelserna. attmed en

preli-föravdragunderlåteranledning göraskälig attgivare utansom
skatteav-skattför denansvarigskattkvarstående ärellerminär som

arbetsgivarenvadtill beloppskulle ha motdraget avsett som svarar
underlåtenhet göraansvarighetenGäller attdraunderlåtit av-att enav.

kändintearbetstagare äravseendeskattpreliminärfördrag somen
ersättningden30avdragetunderlåtna utgöra procentdetskall avanses

ansvarighetsådanBeslutgjorts.skulle haskatteavdragvilkenpå om
deninnebäri 77 §Regleringenskattemyndigheten. attfattas somaav

harjuridiskarbetsgivareför ärföreträdareegenskapi personsomav
oaktsamhetelleruppsåtligenskatteavdragverkställt grovavmen

kanordning,ochi tidbeloppetinnehållna rättbetala detunderlåtit att
Be-arbetsgivaren.medtillsammansbeloppetförbetalningsskyldigbli

vissaunderdomstol och kanallmänbeslutastalningsskyldigheten av
betalarföreträdarenOmefterges.heltellerjämkasförutsättningar

före-harbeslutatsbetalningsskyldighetdenenligtskattebeloppet som
arbetsgivaren.trädaren regressrätt mot

skattemyndig-83 § UBLföreskrifterna ikanNämnas även som ger
arbets-förmåförvitesföreläggandeanvända attbefogenhetheten att

skyldigheter.olikafullgöraskattskyldigaochgivare att
nuvarandebl.a.pågårlämnatsnyligen atthar utFörslag som

skattebrottslagentillöverförshuvudsakUBL iikriminalisering
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1971:69, 1995/96:170. Brotten enligt 79 81 §§ UBLse prop. ——
skulle då föras till bestämmelseröver skatteredovisningsbrottom resp.
skattebetalningsbrott i skattebrottslagen.

USAL

USAL innehåller inte några straffbestämmelser. I stället finns bestäm-
melser sanktionsavgifter.om

38I 49 §§ USAL finns bestämmelser avgiftstillägg. Avgifts-om—
tillägg påförs arbetsgivare lämnat oriktig uppgift i uppbörds-en som
deklaration eller skriftligt meddelande. Detsamma gäller arbets-annat
givare i de fall arbetsgivaravgifterna uppskattats på grund uteblivenav
uppbördsdeklaration eller med avvikelse från lämnad uppgift i upp-
bördsdeklaration.

Avgiftstillägget enligt huvudregelnär 20 oredovisadeprocent av
arbetsgivaravgifter. I vissa fall avgiftstillägget dock 10är procent.

l 15 § USAL finns bestämmelse, motsvarande 77 § i UBL,en a av-
seende företrädaransvar för arbetsgivaravgifter.

Nämnas kan föreskrifterna i §även 27 USAL hänvisar till 83 §som
UBL och Skattemyndigheten befogenhet använda vitesföre-attsom ger
läggande för förmå arbetsgivare och arbetstagare fullgöra olikaatt att
skyldigheter.

ML

innehållerML bestämmelser straff med böter eller fängelseom som
påföljd. Enligt 19 kap. 10 § ML kan den uppsåtligen ellersom av

oaktsamhet lämnar oriktig uppgift ägnad leda tillärgrov atten som
ingående skatt återbetalas enligt kap.10 §§1 4 med föratt högtett—

belopp dömas till böter eller fängelse i högst månader intesex om
gärningen belagd med straff i brottsbalken.är

I övrigt innehåller ML bestämmelser särskild avgift skatte-om
tillägg i 18 kap. den skattskyldige lämnat oriktig uppgift iom en
deklaration eller skriftligt meddelande under förfarandet.annat
Skattetillägg 20utgör skattebeloppet på den oriktigaprocent av
uppgiften. fallI vissa skattetillägget 10är procent.

Vidare finns i 16 kap. §17 ML föreskrifter ställföreträdaransvarom
motsvarande 77 § UBL och 15 § USAL.a

Nämnas kan föreskrifterna viteäven i 22 kap. 8 § ML m.fl. be-om
stämmelser i lagen. Enligt 14 kap. 16 § ML kan skattskyldigen som
inte lämnat deklaration eller lämnat ofullständig deklarationsom en
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vad brister. Föreläggandet kan förenas medföreläggas fullgöraatt som
föreläggande vid vite kan beslutas med stöd 14 kap.vite. Ett även av

skyldigheten anmälan enligt kap. 2avseende 1427 § ML göraatt
§ eller uppgift enligt kap. 26 § ML.underrättelse enligt 14 kap. 22 14

förenas med vite,enligt kap. 2 § ML kanOckså föreläggande 17ett
handling elleruppgift, visaföreläggande lämnadvs. attett upp enom

deklaratio-handling behövs för kontrollkopialämna som aven av en
beskattningen.eller förannarsnen

Övriga sanktioner

straffbestämmelserna i UBL och ML kanVid sidan nämnas ävenav
1971:69.bestämmelserna i skattebrottslagenstraffrättsligade

redovisningoriktig uppgift i sininte redovisa eller lämnaAtt av av-
straffbelagtarbetsgivaravgifter kan enligt 2skatt ellerdragen vara —

skattebrottslagen. Påföljden böter eller9 §§eller 74 är—
fängelse.

skattebrottslagen prop.regeringens propositionI översynom av
bl.a. uppbördsbrotten i 7 9 §§1995/962170 har föreslagits att -

brottstyper.längre skall behandlas särskildaskattebrottslagen inte som
föreslås inarbetade i deStraffbestämmelsernas materiella innehåll

skatteförseelsebrottsbeskrivningarna skattebrott,centrala resp.om
vårdslös skatteuppgift.

betalningRedovisning skatter och2.6 och av
inomavgifter EU m.m.

U-regleringenE

avgifter sikteuppbörden skatter och inom EURegleringen taravav
och då främst mervärdesskatten. Enindirekta skatternapå de ge-

inför svenska medlemsska-regelverk har gjorts detnomgång dettaav
i EG-perspektiv RSV RapportMervärdebeskattningeni EU, ettpet se

EG-perspektiv RSV Rapport 1993:9,1993:8, Punktskatter i ett
MervärdesskattenSOU 1994:74 och EGPunktskatterna och EG samt

1994:88.SOU
på mervärdesskatteområdet kan följandefråga EU-regleringenI om

sagas.
de alla skall hai EG kom år 1967Medlemsstaterna överens attom

successiv harmonisering medlemssta-mervärdesskattesystem. Enett av
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mervärdesskattesystem har sedan dess genomförtsternas attgenom en
rad direktiv mervärdesskatt antagits. De väsentligaste bestämmel-om

finns i det sjätte mervärdesskattedirektivet, 77/388/EEG,serna som
beslutades år 1977. Direktivet har härefter utökats och ändrats på en
rad punkter, bl.a. rådsdircktivet 91/680/EEG.genom

Redovisningsperioderna för mervärdesskatt kan enligt det sjätte
mervärdesskattedirektivet bestämmas till månad, två månader, etten
kvartal eller period, dock årlängst artikel 22.4 i dessettannan a
lydelse enligt artikel 28 h. Deklaration skall, enligt artikel,samma
lämnas inom tidsrymd land bestämmer, inteen som resp. men senare

två månader efter redovisningsperiodens utgång.än
Betalning skall ske samtidigt deklarationmed lämnas. Annanatt

Ävenbetalningstid kan bestämmas land. interimsbetalning kanresp.av
krävas artikel 22.5 i dess lydelse enligt artikel 28 h.

Förutom den vanliga redovisningen finns krav på avlämnandeett av
s.k. periodiska sammanställningar för möjliggöra skattekontrollatt en

varuförsäljningen mellan medlemsländerna. Sammanställningarnaav
skall lämnas samtliga skattskyldiga säljer till köpareav som varor en

artikeli EG-land 22.6 i dess lydelse enligt artikel 28 h.ett annat
Medlemsländerna får själva företagen dessabestämma skall lämnanär

i vilka former Uppgifternaredovisningar och detta skall ske. skall
tillgängliga föremellertid andra medlemsländers skattemyndig-vara

heter inom månader från utgången periodtre av resp. som samman-
ställningen rådsförordningen 218/92. periodDenavser som samman-
ställningen skall huvudregel omfatta Efter rådetskvartal.ettavser som

fårmedgivande medlemsstat emellertid under vissa förutsättningaren
in sammanställningar omfattande helt år artikel i dess22.12ta ett

lydelse enligt artikel 28 h.

Regleringen andra länderi

Såvitt uppbördsreglering har kortfattad redogö-andra ländersavser en
relse inriktad betalningstidpunkter lämnats i be-redovisnings- och
tänkandet tidpunkter för redovisning och betalning skatter ochNya av

finns Mervärdesskatt-avgifter SOU 1994:87. Vidare i betänkandet
Nya tidpunkter för redovisning och betalning SOU1995: 12 redo-en
görelse för beskattningsordningen iavseende mervärdesskatt andra
EU-länder.
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FÖRSYSTEMETT NYTT

REDOVISNING OCH

BETALNING AV SKATTER

OCH AVGIFTER

effektivare skattebetalningssystem3 Ett

skattekontosystemett—

och avgiftsredovisningarFörslag: Skatte- betalningar skallsamt
administreras i med skattekonton skattekonto-ett system ett—
system.

Samordnade och enhetliga rutiner skall tillämpas i fråga om
bl.a. redovisning, betalning, förfallodagar, avstämning hos skatte-
myndigheten och överlämnande för indrivning. förfaran-Det nya

för redovisningar och betalningar olika skatter och avgifterdet av
överskådligt,skall enkelt, säkert och resurssnålt.vara

Bakgrund

redovisning och avgifterför betalning skatter ochDet system somav
i dag har under framför reformerats i riktningtillämpas allt tidsenare

Ävenökad enhetlighet och samordning. under uppbygg-mot systemets
nad och utveckling i övrigt har genomgående varitsträvan atten
åstadkomma effektivt redovisnings- och betalningsförfarande. Såvälett
skattemyndigheterna arbetsgivarna och de skattskyldiga har härsom

i blickpunkten.varit
Olika faktorer har hinder i förlagt sådan utvecklingvägensom en

har successivt kunnat undanröjas. Materiella bestämmelser som reg-
några falllerar skatter och avgifter har i gjorts enklare. Också för-

Ävenförenklas.farandereglerna har då kunnat organisatoriska för-
har möjliggjort ökad samordning effektivareändringar ochen en

administration och betalningssystemet.redovisnings- Utvecklingenav
möjligheternasamtidigt påverkats bl.a. i olika hänseendenhar attav

den tekniska utvecklingen.tillta vara
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effektivare uppbördssystemi riktningEtt togsmot ettstort steg
beräkning socialav-förenklingar bestämmelsernade om avgenom av

Härigenom skapadesgifter utformades i början 1980-talet.avsom
för den ordning för redovisning och betalningförutsättningar nya av

från arbetsgivare gäller sedan år 1985. Genomsocialavgifter som
redovisningen och betalningen innehållensamordnadesdenna av pre-

arbetsgivaravgifterna. år 1985enligt UBL med Föreliminär skatt
arbetsgivaravgifterna i sin helhet Riksförsäkrings-administrerades av

med reformerna bl.a. få till ståndSyftetverket RFV. att envar
avgiftsupp-och effektivareavgiftsberäkning snabbaresäkrare samt en

löpande löne-arbetsgivaravgifterna knöts till deUppbördenbörd. av
redovisningen och betalningenSamordningen medutbetalningarna. av

redovisningarbetsgivarespreliminär skatt innebarinnehållen att en
förkortadeshandling. samband härmedi och Ikunde göras sammaen

från två månader månad. Väsentligaredovisningsperioderna till en
både för arbetsgivarna skattemyndighe-åstadkoms ochförenklingar

terna.
effektivitet ökad enhetlighetförbättradInriktningen mot genomen

såväl på det organisa-har härefter fortsatt. Det gällersamordningoch
förfarandet. organisation hari fråga Entoriska planet växtnysom om

syftar bl.a. till skattskyldiga,1990-talets början. Denfram under att
kontaktpunkt inom skat-och enskilda, skall ha endastbåde företag en

inte behövaavgiftsskyldig skallskatt- ellertemyndigheten. Den ärsom
avgifter skall betalas.olika skatter ellertill olika enhetervända sig när

fåenkelt kunnaavgiftsskyldige skallskatt- eller sättDen ett en
eller avgiftssituation.bild sin skatte-samlad av

bestämmel-de år 1993 infördaändringar kanAndra nämnas ärsom
enklareSyftet uppbördssystemetdröjsmålsavgift. göraattvaromserna

avgifter.för olika skatter ochavgiftsbestämmelserenhetligagenom
betalningstidpunkterna för F-skatt. NumeraVidare ändrades år 1994

vidBetalningen skallvarje månad.skall F-skatt betalas göras senast
och arbetsgivaravgifter. Nämnasavdragen skatttidpunkt somsamma

övergången till enmånadsredovis-genomfördaockså den nyligenbör
1995/96: 19.mervärdesskattning se prop.av

stånd effektivarefå tillmedvetenTrots strävan systemettmot atten
och avgifter upplevs denbetalning skatterredovisning ochför av

tillämpa. Enhetlig-överblicka ochordningen svårnuvarande attsom
eftersatt antalfortfarandeoch samordningenheten ettvaraanses

näringsidkareför denFramför allt märks problemenpunkter. ärsom
skattemyndigheterna för-också förarbetsgivare. Menoch samtidigt är

resurskrävande.svårtillgängligt ochfarandet
avdragen skatt ochenhetlighetenbristandeExempel den är att

och betalas påhänseenden redovisasi olikaarbetsgivaravgifter annat
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kvarståendeoch utdelning,preliminär skattF-skatt, räntaänsätt
Regleringen skatternamervärdesskatt.ochtillkommande skattskatt, av

fallRedovisningstidpunkterna i vissasig åt. äravgifterna skiljeroch
används. Vi-redovisningshandlingardegällerDetsammaolika. som

också vadRutinerna varierarskilda konton.tillinbetalningardare görs
till indrivning.och överlämnandeanmaningarpåminnelser,gäller

Även vilkenfall beroendesig i vissaskiljersanktionssystemen
frågaavgift detellerskatt är om.

och30 skatte-i dag i regelbehöver ännäringsidkare göraEn mer
direkta skatter, arbets-år avseendeunderavgiftsinbetalningar ett

avgiftsskyl-skatt- ellermervärdesskatt. Dengivaravgifter och ärsom
Samtidigt läggerolika handlingar.mängdhålla redamåstedig en

redovis-på handläggaskattemyndigheterna attstora resurserner
amnaningarpåminnelser ochi frågafalletDetsammaningarna. är om

Betydande arbets-ordning.i föreskriveninte betalardemrörande som
de olikamellan och inomomföring medelockså förbehövsinsatser av

beträffandeförhållande gälleravgiftskontona. Sammaochskatte-
Även indrivningöverlämnandet förkonton.dessaavstämningen tarav

ochdet så olika skatteranspråk. Dessutomi är attstora resurser
inom skatteför-tekniskadelar deti olikaavgifter hanteras systemetav

gånger kandet mångadetredan påpekatsSom görvaltningen. att vara
betalningar.redovisningar ochgjordabildfå samladsvårt att aven
och avgifter.andra skatterförfarandet rörandekommerTill detta

delredovisas och betalasskäleller andraorganisatoriskaAv aven
centrala skatte- ochför degällerdenordningi ändessa somannan

emellertid i regelavvikerFörfarandetUBL.avgiftsbetalningarna enligt
tillämpadeövrigtfrån de ivissa delariendast systemen.

Ökad skattekontosystemenhetlighet isamordning och ett

utredningsupp-för vårthuvudinriktningentidigarei det ärSom nämnts
förbetalningssystemocheffektivt redovisnings-skapadrag ettatt

användas. Detmedelnå dit kan olikaavgifter. Förochskatter att som
öka effektivitetenhands för ärtillligga ytter-kan närmast attanses

vissa hänseen-medel, iAndra givnasamordningsinsatser.ligare som
ökad enhet-förenkling ochsamordning,begreppet ärinomden ryms

enhetlighet kanoch ökadförenklingarsamordningSåvällighet. som
delmål.falleller isjälvständiga målsamtidigtemellertid vartses som

dessalättillgänglighet. AllaochöverskådlighetgällerDetsamma
avgiftsbetalningssystemocheffektivt skatte-icentralabegrepp är ett

betecknas.hur deavgörande betydelsenågonhakan inteoch det anses
ochskatt-i hur deutgångspunktbeaktas meddeväsentligaDet är att
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avgiftsskyldigas, skattemyndigheternas kronofogdemyndigheter-samt
situation påverkas förändringar i riktning ökad effektivitet.motnas av

I grunden kan det således handla med effektivitetskravsägas att ettom
utgångspunkt utforma för redovisning och betalningett systemsom av

skatter och avgifter bygger faktorer såsom enhetlighet, enkel-som
het och överskådlighet.

En principiell utgångspunkt bör i det innefattaatt systemetvara nya
redovisningar och betalningar centrala och generella skatter ochav
avgifter. i frågaDet de betydande skatte- och avgiftsbe-är om mera
talningarna de samordningsvinsterna kanstörsta Samtidigtgöras.som
bör möjligheten i andra fall effektivisera redovisningenäven ochatt
betalningen skatter avgifteroch till Inriktningen bör därförtasav vara.

också andra skatte- och avgiftsbetalningar liksom betalningarattvara
grundas på särskilda skatte- och avgiftsbeslut möjligt skallsom om

kunna ingå i den ordningen. Den i dag skiftande hanteringennya av
olika skatter avgifteroch bör så långt möjligt samordnas och göras
enhetlig i fråga bl.a. redovisning, betalning, förfallodag, avstäm-om
ning hos skattemyndigheten och överlämnande för indrivning.

Antalet redovisningar de skatt- och avgiftsskyldiga börgörsom
kunna begränsas. Genom samordna redovisningarna olika skatteratt av

avgifteroch bör vidare skatte- och avgiftsbetalningarna hänföraskunna
färretill antal förfallodagar. Med samordnade redo-ett gemensamma

visningar och betalningar knyts till förfallodag i månadensom samma
bör också skattemyndigheternas avstämningsförfarande mellan redo-
visningar och betalningar kunna effektiviseras. Härigenom bör också

förordningen betalningspåminnelser och överlämnandet till in-m.m.
drivning kunna effektivare. Att de skatter och avgifter ingårgöras som
i hanteras talar dessutom försättett nytt system attsamma en-
hetliga ränteberäkningsregler och sanktionsbestämmelser kan använ-
das. På individnivå bör redovisningar och betalningar skatter ochav
avgifter såställas det svårigheter går avläsa denatt utan attsamman

avgiftsskyldigesskatt- och skuld eller fordran. Enhetlighet i redovis-
nings- och betalningsförfarandet bör samtidigt goda kontrollmöjlig-ge
heter och förutsättningar för säkert betalningssystem.ett

Den övergripande effektiviseringen ökad samordning ochgenom
enhetlighet liksom enkelhet och överskådlighet kan enligt vår mening
åstadkommas i med avräkningskonton. sådantIett system ett systern
kan bl.a. den avgiftsskyldigesskatt- och alla redovisningar och
betalningar bokföras sådant ställningen kontot kansättett att

kontinuerligtföljas exempelvis kontoutdrag. Uppbyggnadengenom av
avräkningskonto inte olik bankkonto där kontohavarenär sätterett ett
ochin olika belopp och där beräknas överskott ochräntatar ut

underskott.
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med avräkningskonton för skatte-föreslår såledesVi att ett system
avräkningskonton har vi valtavgiftsbetalningar införs. Dessaoch att

därmed skattekontosystem.skattekonton och detkalla ettsystemetnya
på följandekan beskrivasHuvuddragen i skattekontosystemet sätt.

skattekontosystemHuvuddrag i ett

ellerför alla skatt-skattekontonSkattemyndighetenHos upprättas
avgiftsskyldiga.

bokföras debiterade skatter.då löpandevarje skattekonto kanPå
eller avgifts-och avgifter den skatt-gäller de skatterDetsamma som

då bl.a. avdragenredovisar i skattedeklaration. Detskyldige ären
Slutlig skatt kanarbetsgivaravgifter och mervärdesskatt.skatt,

slutskattsedeln fram.på i samband medbokföras skattekontot tasatt
skatten eller skatt eller avgiftberäkning den slutligaEn annanavny

avgiften förfaller tilldag skatten ellerbokföras kontot denkan
betalning.

den skatt-bokföras också varje betalningskattekonto börPå ett som
kontroll-skatt, redovisas iavgiftsskyldige Preliminäreller gör. ensom

skatten debiteras.bokföras i samband med den slutligauppgift, kan att
kontohavaren till godobelopp räknasbetalningar och andraAtt som

bokförs någonför dessapå enhetligt talarbör hanteras sätt utanattett
avgifter skattekontot.mellan olika skatter ochavräkningsordning

bör kunnaeller avgiftsskyldige inteinnebär då den skatt-Det styraatt
eller avgiftsskuld.till viss skatte-betalning att avse enen

långtskattekontosystemet såsamordningsskäl bör betalningar iAv
förfallodag i månaden. Avmöjligt hänföras till endast sammaensom

skattedeklaratio-redovisningar,avgiftsskyldigasskatt- ellerskäl bör de
Skattedeklarationerna bör här-varje månad.gånglämnas högst enner,

redovis-vilka det finnsavgifter förde skatter ochmed omfatta alla en
under månaden.förfaller till betalningningsskyldighet och som

skatte-någon transaktion börförekommitmånad det harVarje som
kontoutdraglämpligenAvstämningen följskontot stämmas ettavav.

Minst gång år börpå kontot.ställningenvisar en av-en persom
kan i sambandskattekonton. Densamtligastämning görasgöras av

preliminär och slutlig skatt.mellanmed avstämningen
efter avstämningen kanuppvisar underskottOm skattekonto ettett

enhetligbetalningspåminnelse. Medinnefattakontoutdraget enen
blir differenser såväl vidoch betalningarbehandling redovisningarav

årliga avstämningen betraktadenmånadsvisa avstämningar attsom
skattekontot. Beteckningarnaeller underskott över-över-som
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skjutande, kvarstående och tillkommande skatt skulle då inte längre
behövas.

Ett överskott skattekonto bör i regel tillgängligt förett vara
kontohavaren. Efter nödvändig kontroll bör återbetalningar kunna

helst under månaden. Under förutsättninggöras när skattede-attsom
klaration lämnats också för avdragen skatt och arbetsgivaravgifter som
skall betalas under perioden, bör exempelvis återbetalning haren som
sin grund i överskjutande ingående mervärdesskatt kunna ske redanen
före månadens ordinarie förfallodag.

Om betalningar hanteras upphov till antingensättett ettsom ger
underskott eller överskott på skattekonto skulle enhetligtett ett
ränteinstitut kunna användas. Det skulle kunna nuvarandeersätta rän-

avgifter,och dvs. dröjsmålsavgiften, anstândsräntan, respiträntan,tor
restitutionsräntan, ö-skatteräntan och kvarskatteavgiften. På underskott
eller överskott på skattekonto skulle alltså i stället löpande kunnaett
räknas kostnads- intäktsränta.resp.

Obetalda belopp, dvs. underskott på skattekonto, bör efterett
betalningspåminnelse fortlöpande lämnas till kronofogdemyndigheten
för indrivning. Det kan finnas skäl överlämnandet till indrivningatt
bör mått flexibilitet i dag.större Begränsade konto-änettrymma av
underskott skulle då kunna godtas indrivning aktualiseras, iutan att

fall för skatt- och avgiftsskyldiga löpande har transaktionervart som
på skattekontot.
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Tillämpningsområdet för4 ett systern
skattekontonmed

avgiftsbetalningar iSkatte— och4.1

skattekontosystemet

första hand redovis-skall ingå iskattekontosystemetFörslag: I
vanligtskatter och avgifterbetalningarningar och ärsomav

till antalet eller kanoch omfattandeförekommande som anses
betydande sätt.annat

kanskall ingå i skattekontosystemetBland de näm-poster som
nas:

preliminär F-skatt,-
preliminär A-skatt,arbetsgivare innehållenav-

särskild A-skatt,-
och utdelning,preliminär skatt ränta-

arbetsgivare,betalassocialavgifter avm.m. som-
mervärdesskatt,-

bosatta,inkomstskatt för utomlandssärskild-
slutlig skatt,-

på skattekontonöverskottpå underskott ellerränta samt-
förseningsavgift.skattetillägg och-

redaravgift ochochsjömansskattPunktskatter, samt arvs-
utanförvidaregåvoskatt lämnas tills systemet.

utgångspunkterAllmänna4.1.1

avsnitt 1.1,för i det tidigareredogjortsUtredningsuppdraget är, som
för första hand deordning ienhetligpå skapainriktat att meraen

skatter ochförekommande betalningarnaregelbundet och ofta av-av
samordningsvinster-sammanhang dei dessagifter. Det störstaär som

betalningarnasåledes kringvår mening detEnligtkan ärgöras. avna
arbetsgivarav-medarbetsgivaravgifteroch slutlig skatt,preliminär

förvärvsin-löneskatt på vissasärskildföljandei detgifter ävenavses
avgiftsbetal-ochdet skatte-mervärdesskattkomster samt nyasom
avgiftsbetal-ochOckså andra skatte-bör byggasningssystemet upp.
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ningar liksom betalningar grundas särskilda skatte- och avgifts-som
beslut bör möjligt ingå i den ordningen.om nya

Redan det gäller nämndanär centrala skatter och avgifter fattas sär-
skilda skatte- och avgiftsbeslut på olika särpräglade.sätt Detärsom
finns också skatter i dag skilda skäl redovisas och betalassom av utan

samband med andranärmare skatte- eller avgiftsbetalningar. Inrikt-
ningen betalningarär även nämnda slag bör inordnas iatt ett nyttav
uppbördssystem. Men det kan inte helt uteslutas det frånatt en sam-
ordnad reglering kan behöva undantas skatter och avgifter som grun-
das på specifika beslut eller administreras för sig.som

För handläggas vid sidan det här föreslås böratt såsystemav som
kunna ske i anspråk.större En jämförelse fårutan att tasresurser

med de insatser kan behövasgöras för inordna dessa beslutattsom
i det generella Detta bör på enkelt och över-systemet. ettm.m.

blickbart klara i första handsätt de och åter-regelbundetstörre
kommande betalningarna skatter och avgifter. I sammanhanget börav
då in undantag frånvägas den övergripande ordningen kan inne-att
bära inte blir lika överskådligt.att systemet

Ytterligare utgångspunkt bör har sin grund inämnas utred-en som
ningsuppdragets omfattning och avgränsning. I dag finns vissa skatter

skatte- och avgiftsbeslut med hänsyn till hur de admini-samt som
skulle kräva genomgripande i sig föröversynstreras en mera att

kunna inordnas i skattekontosystemet. Sådana överväganden har inte
kunnat ske inom för detta utredningsuppdrag.ramen

det följandeI behandlas de skatter och avgifter i förstam.m. som
hand bör redovisas och betalas i skattekontosystemet. I regel dåanges
endast det fråga betalningär skatt eller avgift. Häri inne-att om av en
fattas den redovisning korresponderar betalningen intemotsom om

uttryckligt eller framgårsägs sammanhanget.annat av
Det bör också det vår bedömningsägas är det skulleatt att vara

möjligt administrera de flesta skatte- och avgiftsbetalningar inomatt
för enda redovisnings- och betalningssystem. Från prin-ettramen

cipiella utgångspunkter kan det i fråga det finnssättas skäl ettattom
och betalningssubjekt betalar till i grundensamma mottagare,samma
dvs. enligt förfaranden inte uppbyggdaärstaten, sättsom samma

Ävenoch därmed inte heller samordnade. kostnaderna för uppbördsad-
ministrationen talar ha flera i väsentliga hänseenden parallellamot att

sådanEn långtgående samordning redovisnings-system. och betal-av
ningsförfarandet bör emellertid iövervägas ett annatm.m. samman-
hang. I detta skede behandlas därför inte exempelvis punktskatterna,
sjömansskatten och redaravgiften eller och gåvoskatten. Med detarvs-

vill vi endast peka på de förutsättningar för fortsattsagtssom nu en
effektivisering förslaget till skattekontosystem erbjuder.ettsom
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slutligPreliminär och skatt4.1.2 m.m.

skattPreliminär

någrasärskild A-skatt och avdragen skattBetalningar F-skatt, är avav
betydelsefulla betalningarna.förekommande ochvanligastde mest

särskild A-skatt varjemed april 1994 betalas F-skatt ochFrån och
arbetsgivare avdragenoch vid tidpunkt skattmånad samma som av

arbetsgivaravgifter.och
preliminära skattebetalningar huvudbe-formerDessa utgör en avav
samordnat skattebetalningssystem.ståndsdelarna i ett

skatt på och utdelning frånSkatteavdrag avseende preliminär ränta
kreditinstitut vid utbetalning och vidbanker och andrafrämst görs

Ävenoch utdelning. dessa redovisningar ochgottskrivning räntaav
inordnas i detbetalningar bör systemet.nya

underskott på skattekontoöverskott ochSlutlig skatt ett m.m.—

förfarande för redovisning och betalning skatter lederI dagens enav
så undantag till antingenberäknad skattslutligt gott utansom en

överskjutande skatt. skattekontosystemet fårkvarstående eller Ien
slutlig skatt i stället till följd det uppkommerdebiteringen attav

underskott eller överskott det aktuella skattekontot.antingen ettett
andra förändringar ställningen påöverskott ellerUnderskott, ettav

också på grund beräkning denkan uppkommaskattekonto avav en ny
är.för visstslutliga skatten ett

beror på det vid avstämningen mellan preliminä-Betalningar attsom
vid debitering slutlig skatt,skall gottskrivasm.fl. skatter, avsomra

påunderskott eller överskottslutlig skatt uppkommeroch ettettett
den ordningengrund i detskattekonto har sin ärsätt som nya upp-

utanför skattekontosystemet.självfallet inte lämnasbyggd på och kan
anledning beräkningbetalningar medgällerDetsamma av en ny av en

eller slutlig skattskattskyldigeslutlig skatt debiterats den att ensom
preliminär skatt.föregående betalningardebiteras utan av

under-grundberäknaslikaså naturligtDet räntaär ettatt som av
samband med debiteringenuppkommer ieller överskottskott avsom

grund ställningen på skattekontoi övrigt påslutlig skatt eller ettaven
avsnittordningen l.inkluderas i den senya
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4.1.3 Socialavgifter betalas arbetsgivaresom av m.m.

Arbetsgivaravgifter m.m.

Arbetsgivaravgifterna på betalningarnaär sättsamma som av
preliminär skatt centrala i ytterligare samordnat betalningssystemett
för skatter och avgifter.

Även betalningar egenavgifter, vilka i regel ingår i F-skatt,av
särskild slutligA-skatt eller skatt bör innefattas i skattekontosys-ett
tem.

Särskild löneskatt på förvärvsinkomstervissa

Särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster skall betalas arbets-av
för inkomståretsgivare på inkomst anställning den vid ingångav som

fyllthar 65 är. Betalningarna i allt väsentligt i samband medgörs
andra skatte- och avgiftsbetalningar och redovisas i dag arbets-av

i härtill och tillgivare uppbördsdeklarationerna. Med hänsyn om-
fattningen betalningarna bör skatten ingå i skattekontosystemet.av

Särskild skall i vissa fall enskildlöneskatt betalas även personav
dödsbo. Sådan påoch löneskatt betalas sätt egenav-samma som

gifterna. bör därför också omfattas detDen systemet.av nya

löneavgiftAllmän

löneavgiftAllmän betalas varje år bl.a. arbetsgivare. beräkningFörav
löneavgiften används underlag gäller för arbetsgivarav-av samma som

gift till folkpensioneringen enligt 1981:691lagen socialavgifter.om
allmänna löneavgiften med underlaget.Den 1,5 Av-tas ut procent av

giften ingå i skattekontosystemet.bör

Mervärdesskatt4. 1.4

de enskilt betydande betalnings-Mervärdesskatten är mesten av
såväl i fråga inbetalningar utbetalningar ochströmmarna om som

omfattar skattskyldiga.antalett stort
Mervärdesskatt betalas vid andra tidpunkter och skiljer sig påäven

från avgifter. Genomandra övriga centrala skatter ochsätt att
mervärdesskatten i med preliminära skatter ochinkludera även ett

arbetsgivaravgifter redovisnings- och betalningssystem kangemensamt
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effekter nåsväsentligt i fråga enhetlighet ochstörre än annars om
samordning vid betalningar skatter avgifter.ochav

Särskilda4.1.5 beslut betalningsskyldighetom m.m.

för den ordning för redovisning och betalning A-skatt,Inom ramen av
socialavgifter och mervärdesskatt gäller fattas olika beslutsom nu om
betalningsskyldighet Sådana beslut handläggs i dag enligtm.m.
särskilda rutiner. Betalningsskyldighet kan inte sällan åläggas änmer

subjekt för och belopp. Sedan betalningsskyldighetettett samma en
fullgjorts kan möjlighet finnas till ocksåregressrätt ärmot annan som
skyldig betala skatten eller avgiften. omständigheterDessa göratt att

Ävendet måste kunna viss betalning fullgjorts. sådanaattanges en
beslut kan hanteras i skattekontosystem kräver också härett men
särskilda rutiner.

Betalningsskyldighetpå grund arbetsgivares underlåtenhet göraattav
avdrag för preliminär eller kvarstående skatt

Enligt § arbetsgivare75 UBL skälig anledning under-är utanen som
avdrag för preliminär ellerlåter kvarstående skatt ansvarig förgöraatt

skatt skatteavdraget skulle ha till beloppavsett ett motsom som svarar
underlåtelsen. Arbetsgivaren och arbetstagaren ansvarigasolidarisktär

betalningför skattebeloppet. Om arbetsgivaren fullgör sin be-av
talningsskyldighet finns för arbetsgivaren arbets-regressrätt moten

Ett beslut betalningsskyldighet avseende underlåtenhettagaren. attom
innanskatteavdrag slutlig skatt debiteras riktas i fall dågöra utom-

arbetstagaren inte känd såväl arbetsgivaren arbets-är mot som-
Arbetstagaren skall emellertid krävas innan något krav riktastagaren.

arbetsgivaren. Varje år fattas 700 beslut.mot ca

fall förBetalningsskyldighet i vissa skatt och arbetsgivaravgifter vid
någonutbetalning ersättning till har F-skattsedelav som en

18 finnsI 75 §§ UBL och 16 USAL bestämmelserc e om- -
undantag från principen den har betalat ersättning till någonatt utsom

har F-skattsedel i efterhand inte kan betalningsskyldiggörasensom
och avgifter.för skatter I vissa fall kan solidarisk betalningsskyldighet

på utbetalarenläggas och betalningsmottagaren. Vidare kan i några
utbetalaresituationer har fullgjort betalningsskyldigheten som en
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fåtalmeddelat beslut ha Endast beslutenligt regressrätt. ettett en om
betalningsskyldighet enligt dessa bestämmelser har hittills meddelats.

för arbetsgivaravgifterbetalningsansvarArbetstagares

A-skattsedel eller saknarUSAL kan den harEnligt 22 § som ene
och bedriver näringsverksamhetskattsedel på preliminär skatt som

betalningsskyldig för beloppunder vissa förutsättningar göras ett
på den ersättning hande arbetsgivaravgifter belöpermotsvarande som

skyldighetunder förutsättning utbetalarens förfått. Det gäller att
enligt 22 d § lag.avgifterna har eftergetts samma

således subjekteftergift meddelats kanNär väl beslut ett annatom
arbetsgivaravgifterna.för aktuella Särskilda kravansvarigt degöras

betalnings-så skall kunna ske. Dessa beslutställs för att omupp
eftersom två subjekt berörs.visserligen komplicerade,skyldighet är

subjekt vilketpå betalning endastEmellertid riktas krav mot ett
skattebetalningssystem.besluten iförenklar hanteringen ett nyttav

och arbetsgiför innehållen preliminär skattBetalningsskyldighet varav-
gifter

har gjort skatteavdragföreskrivs arbetsgivareUBLI 77 § att somen
ordningi den tid ochdet innehållna beloppetinte betalat sommen
motsvarandei principansvarig för beloppet. Enlageni äranges

arbetsgivaravgifter enligt USAL.förbetalningsskyldighet gäller
betalningsskyldighet för000 beslutfattas årligen 100Det omca

dessaarbetsgivaravgifter. Merpartenpreliminär skatt ochinnehållen av
avgifter. Beslutenför både skatt ochbetalningsansvar ärbeslut avser

betalning skatterför redovisning ochi förfarandetidag integrerade av
deklaration föruppbördsdeklaration ochavgifter. Varje mervär-och

automatiskti regelföranleder beslutdesskatt lämnas ettettsom -
beslut.

för denangivet slagbetalningsskyldighet här ärBeslut somavom
förgrundläggande iredovisningsskyldig ävenär nytt systemett

avgifter.ochoch betalning skatterredovisning av

innehållen inteför företrädare frågaBetalningsskyldighet i menom
och mervärdesskattarbetsgivaravgifterpreliminär skatt förbetald samt

för arbetsgi-företrädareoch § USAL kanEnligt 77 § UBL 15 ena en
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juridisk under vissaär förutsättningar bli betalnings-vare som person
skyldig tillsammans med den juridiska för det skatteavdragpersonen

verkställts inte betalats in för obetalda arbetsgivarav-som men resp.
gifter. Ett solidariskt betalningsansvar gäller för arbetsgivaren och
ställföreträdaren.

En motsvarande reglering finns beträffande mervärdesskatt enligt
16 kap. 17 § ML. En solidarisk betalningsskyldighet föreskrivs fördär
den skattskyldige och den i egenskap företrädare försom av en
skattskyldig juridisk har underlåtit i tid och ordningrättattperson
betala in mervärdesskatt.

samtliga nämnda fall finnsI möjlighet för företrädare haren som
fullgjort sin betalningsskyldighet söka beloppet åter den juri-att av
diska personen.

4.1.6 Särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Särskild inkomstskatt för utomlands bosatta definitiv källskatt.är en
betalas denDen skall skatteavdrag, dvs.göra utbetalarenav som av

inte denne bosatt i utlandet. I så fall den skattskyldigeär självärom
betalningsskyldig. Av sammanlagd avdragen skatt betalningenutgör

den särskilda inkomstskatten endast obetydlig del. Skattenav en
redovisas i dag i uppbördsdeklarationen. Den särskiljs inte från annan
avdragen skatt. Den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta är
således enligt huvudregeln redan samordnad med redovisningen och
betalningen de skatter och avgifter betalas arbetsgivare ellerav som av

anlitat någon bosatt utomlands. Någotär skäl ändraattannan som som
denna ordning kan inte föreligga.anses

4.2 Skatte- avgiftssubjektoch i skattekontosystemet

Förslag: För den skyldig betala sådanär skatt eller avgiftattsom
skall ingå i skattekontosystemet skall hos Skattemyndighetensom

finnas skattekonto för redovisning och betalning skatter ochett av
avgifter.

förstDet bör beteckningen skattekontosägas i detta sammanhangatt
inte betyder den skyldig betala skatterär eller avgifter skallatt attsom
ha postgirokonto eller bankkonto för dessa betalningar. ställetIett är
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avgifterochbokför de skatterSkattemyndighetenfrågadet att somom
Påkonto.sammanhålletskattskyldig sättvissberör ettetten —

ellersärskilda debiterings-ellerredovisningarskall bokföras dekontot
avgiftsskyldige och deellerden skatt-krediteringsbeslut som avser

fråga konto i bok-såledesin. Detflyterbetalningar är ettomsom
ställ-redovisningar och betalningardärbemärkelseföringsteknisk samt

följas kontinuerligt.skall kunnapåningen kontot
betalarredovisar ochoch avgiftsskyldigaskatt-kategorierOlika

Vissa, denomfattning. äravgifter i varierandeochskatter t.ex. som
åtskilligaF-skatt,näringsidkare och betalar görellerarbetsgivare

regel ocksågäller ivarje år. Detsammabetalningarochredovisningar
synnerhet denmervärdesskatt och iredovisningsskyldig tillden ärsom

finnsSamtidigtmervärdesskatt.och betalararbetsgivarebåde ärsom
med iarbetstagareenbartskattskyldigaantal ärstort upp-ett som

förhållanden.okompliceradebördshänseende
arbetsgivares konto vidskattekonton aktiverasmedI ett system en

kanunder året. Detmånad närtillfällen varjefleraeller vara enett
redovisning ochellertill betalning närförfallerdebiterad skatt

för arbets-skatter ochanställdasförmervärdesskatt,betalning för
arbetstagareskattemyndigheten. Förtillgivaravgifter kommer in en

med den årligasambandendast ii principaktiveras kontotdäremot
slutlig skatt.ochpreliminärmellanavstämningen

betalningar iredovisningar ochsamordning systemettGenom aven
kommeringåravgifterochde skatterhanteringenhetligmed somav

skattemyn-påfordranskuld till elleravgiftsskyldigesellerskatt-den
skattekon-påStällningenvarje tidpunkt.vidkunna avläsasdigheten att

Vidarekontoutdrag.i formkunnakommer ettpresenterasatttot av
ske inomkunnabeloppdebiteradetidigareförändringarkommer attav

kontot.
torde blioch överskådlighet störstenhetlighetformFördelarna i av

förstaalltså iavgifter.eller Detofta betalar skatter ärför den som
ellersärskild A-skattF-skatt,hararbetsgivare,hand den är somsom

betalasavgifterSkatter ochmervärdesskattredovisar somgynnas.som
ellerskatt-kategoriertill dessahänföraskanoch somenav var

skatte-hosskattekontodärför redovisasavgiftsskyldiga bör ett eget
myndigheten.

begränsade.fördelarnaarbetstagareenbart ärden ärFör merasom
Skatteredovis-märks mindre.ordningnuvarandeSkillnaderna mot

med hjälppå änske sätt ettskulle här kunna ävenningen annat av
skattskyl-deninnebärstatusändringemellertidOmskattekonto. atten

ellermervärdesskattF-skatt,redovisaövergår till attdige somatt
arbetsgivaravgifterförochskatteranställdasförarbetsgivare svara

motsvarandePåske. sättbehövatill kontosystemetövergångskulle en
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avslutas då någonför hur kontonförfarandedet krävasskulle ett
förhållandet betalnings-riktning. Detisinändrar attmotsattstatus

alla skatt-angivet talar förform påskyldigheten kan ändra sätt att
ochskattekonto för redovisningavgiftsskyldiga bör haeller ett eget

problemHärigenom undviks dels deoch avgifter.betalning skatterav
redovisnings-övergången mellan olikaadministrationdenoch rörsom

kategori inte skalldensvårigheternaformer, dels avgränsaatt som
från administrativ ochVidare detskattekontosystem.ingå i ärett

avgiftsskyldigaskatt- ellersynpunkt minst kostsamt allateknisk om
enhetligt leder bl.a. tillEtthanteras sätt. attsystem resur-samma

påi stället för splittrasutveckling kan samordnasför attm.m.serna
eller avgiftsskyldigaSåledes bör alla skatt-förfaranden.skilda årsom

avgifter skall ingå isådana skatter ochskall betalaoch somsom
skattemyndigheten.konto hoshaskattekontosystemet ett eget
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betalning skatterTidpunkter för5 av

avgifteroch

i månadenförfallodagareller fleraEn5.1

Bakgrund

avgifterskatter ochskall ingå betalningarI skattekontosystemet av
förfallodagar.skildaharsom

uppbördsåret 1995/96 den 10gäller fr.o.m.och USALEnligt UBL
får skejanuari då betalningbetalningsdag förutom imånadeni som

den 15.senast °
mervärdesskattelagenmervärdesskatt finns enligtfrågaI om

betalningstidpunkten månaden.år 1996 tvål994:200, fr.o.m.ML
gällerutgångredovisningsperiodensmånaden efteri andraDen 5 om

uppgå till högstför beskattningsåret beräknasbeskattningsunderlagen
beskattningsåretförbeskattningsunderlagenOmtio miljoner kronor.

den 20betalningstidpunktentio miljoner kronorberäknas överstiga är
redovisningsperiod redovis-denefter utgångeni månaden somav

samtligafortfarande och förBetalning för juni skallningen avser.
augusti.den 20skattskyldiga göras senast

betalning skall ske harnämnda beloppsgräns avgör närNyss som
fr.o.m. den julimiljoner kronor lhöjd till 40föreslagitsnyligen

1995/962198 16 och1995/96:150 33 och1996, s.s. prop.se prop.
genomförs. Vidareförslagförutsätts dettaföljande26 I det att

beskattningsunderlagenibestämsdet beloppsgränsenförutsätts näratt
och import, bet.gemenskapsinterna förvärvskall ingåinte se

l995/96:SkU31.

antalet förfallodagarför valetOmständigheter betydelse avav

det bör finnas eller flerabetydelse förolika faktorer harFlera enom
avgiftsbetalningar.och 1för skatte-förfallodagar i det systemetnya

beträffande betalnings-framhållsutredningsuppdragdirektiven för vårt
fråga myckettill dettidpunkterna det med hänsyn är storaatt att om

skerbetalningavgiftsbelopp redovisning ochoch viktigtskatte- är att
såledeshänsynstagandentidigt möjligt. Statsfinansiellaså ansessom
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bl.a. möjligheterna förenklingarcentrala. Men till och samord-även
har betydelse.ning

främst administrativa hänsyn finns fördelarOm det med endasttas
månad för avgiftsbetalningartidpunkt varje samtliga skatte- ochen

ingåskall i det Enkelheten i och överskådlighetensystemet.nyasom
på skattekonto liksom förutsättningarna finna lämpligett att en

månaden påtagligt förfallodagenavstämningstidpunkt under ökar om
för betalningar till Förenklingarna föralla konto densamma.ärett
skatteförvaltningen i administrativt hänseende torde bli betydande med

Även avgiftsskyldigesådan ordning. för den skatt- och leder enen
påtagligt förenkladbetalningstidpunkterna tillsamordning av en

betalningar olika skatter och avgifterhantering. Redovisningar och av
tillfällen kani dag i vissa fall vid skilda under månaden dågörssom

församordnas och vid endast tillfälle. Inom sådantgöras ettett ramen
förfarande vidare den enskilde fullgöra sin betalningsskyldighetkan

redovisningshandling underlag.med endast en som
avgiftsbetalningarsamordning förfallodagarna för skatte- ochEn av

förfallodagen för antingentill tidpunkt i månaden kan innebära atten
arbetsgivaravgifter eller mervärdesskatt får senareläggas.källskatt och

fall förfallodagar inte tidigareläggas iI kan båda dessavart samma
statsfinansiellt hänseende får detta betydelseutsträckning Iannars.som

för inkomstbort-för ränteinkomster. För kompenseraatt statenstatens
tidigare tidpunkt för-fallet kan räntedebitering ske från änenen

skall betalas. Medfallodagen fram till dess det aktuella beloppetatt en
kreditmarknaden kommer skatt- ochräntenivå jämförbar med den på

finansiell styrning placera sinaavgiftsskyldiga med utvecklad atten
tillfället fördelaktigast. Räntan skulle i så fallkrediter där det för är

påförsmed avgift betalningar intesannolikt få kombineras omen som
räntenivån bestäms så det genomgåendei tid. Om i ställetgörs rätt att

för skatte- ochfördelaktigt utnyttja krediten imindreär att systemet
kreditmarknaden, kommeravgiftsbetalningar på den gängseän storen

före räntedebiteringsdagen.flyta in omedelbartdel betalningarna attav
Än samtidigtnivån såpåtagligt blir detta sätts räntanattommer

avgiftsskyldigepåtryckningsmedel på den skatt- ochfungerar ettsom
avgiftsskulder.och Redansina skatte-betala räntaatt en som

få effekt. Räntedebi-torde dennamarknadsräntanmarginellt överstiger
indirekti praktikenteringsdagen får härigenom sammamen—— —

iprincipiella skäl kan det lämpligaförfallodag.betydelse Avsom en
inbegriper underförståddstyreffektordning räntans engenomsomen

i fråga.förfallodag sättas
avgifterbetalningarna skatter ochordningEn är att styra avannan

och tidpunkt förutifrån redovisningstidpunktförfallodagartill enen
i kombination med ränteberäkning. Ut-överlämnande till indrivning
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gångspunkten redovisningshandlingen skall lämnas viss dagär att en
varje månad, den 20 i månaden. Ränteberäkning avseende F-t.ex.

arbetsgivaravgifterskatt, skatteavdrag och börjar exempelvis den 10
varje månad. mervärdesskatt kan ränteberäkningen påbörjasFör sam-

redovisningsskyldigheten inträder. formellttidigt I hänseende blirsom
förfallodagar.här ränteberäkningstidpunkterna Någon avgift i

anslutning till förfallodagarna inte betalningsskyldigeDen hartas ut.
utifrånendast hänsyn till och har denna likviditets-räntanatt ta samt

aspekter välja tidpunkt för betalning. Om räntenivån över-attm.m.
stiger marknadsräntan leder det till huvuddelen de skatt- ochatt av av-
giftsskyldiga sinakommer betalningar i anslutning tillgöraatt
ränteberäkningsdagarna. Ett det här slaget de skatt-system av gynnar

avgiftsskyldiga flexibilitet.och sin Exempelvis förhållande-tasgenom
vis hänsyn till den betalande och den tid han eller hon i detstor som

falletenskilda behöver för klara både redovisningen ochatt av
Marginaleffekter följer avgifter förbetalningarna. med vid sentsom

gjorda betalningar undviks. Hos Skattemyndigheten då varjestäms
månad debiteringar och redovisningar gjorda betalningar. Imotav
förfarandet ingå Överlämnande för indrivningkan skall ske medatt

därförautomatik. Systemet kan bli enkelt tillämpa inomävenatt
skatteförvaltningen.

Enhetlighet förenkling samordning förfallodagaroch genom av

Som redan framhålls de statsfinansiella konsekvenserna i utred-nämnts
ningsdirektiven. I direktiven det viktigt betalningarsägs är görsatt att
så tidigt möjligt. Grunden härför inriktningen begränsa in-är attsom

kredit i för skatte- och avgiftsbetalningar. Statenslaget systemetav
skall alltså inte fungera kreditgivare i det sammanhanget.som

vår iEnligt mening kan de renodlade statsfinansiella aspekterna
tillräcklig räntedebiteringutsträckning till i det medtas systemvara

effektiv indrivningoch beskrivits. Räntan kommeren som nyss -
beroende på räntenivå fungera påtryckning på den skatt-att som-
och avgiftsskyldige betala i tid. skall samtidigt i alla delarDenrättatt
täcka kostnader för de krediter den inte betalar i tidstatens som som

sig eller tillåts ha. Räntan bör då bestämmas till sådan nivåtar atten
hellerdet inte lönar sig för den betalningsskyldige utnyttjaatt staten

kreditgivare. förfallodagDet anförda talar för endast iattsom en
månaden kan användas. Effekterna ekonomiskt hänseendeför istaten
och de faktiska konsekvenserna då tillränteläggningen leder deattav
tidpunkter utgångspunkt för också bör beteck-räntedebiteringärsom

förfallodagar.somnas
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månadsviskombinerad medmed räntedebiteringordningI av-en
tillindrivning intressenöverlärnnande tillstämning och tas statens vara

för såvälenkelt hanteraSystemet kaneffektivtpå görassätt. attett
skatt- och avgiftsskyldiga blirenskilda. För deskatteförvaltningen som

definierade förfallodagar tydligräntedebiteringmedordning genomen
välja räntenivåmöjligheternaSamtidigtförutsebar.och attger

i skattebetal-kande krediterförutsättningar att styra rymmassom
denför får sökasde i stället hosså gängseningssystemet statenatt

förkreditriskernadetta innebärkreditmarknaden. Bland attannat
begränsas.kommer attstaten

ordning med endastskäl såväl förfinns det starkadetSom vi enser
förfallodagar varjemed tvåmånaden ordningförfallodag i som enen

övrigt varje iförmed ränteläggningmånad. Systemet attrymmer
förfallodag.specifik Enavgiftskatt eller kaningåendesystemet ges en

kanskattekontosystemetavstämning iredovisning ochsamordnad
varje månad.betalningstillfällentvå fleraelleranvändasnämligen trots

samordning nåshänseenden denbehålls i väsentligaPå så sätt som
Samtidigt kan intemånad.två förfallodagar varjeellermed endast en

splittrar skattebetal-flera räntedebiteringsdagarfrånbortses att mera
Ävenförenkling. skältill ökad samordning ochlederningssystemet än

avgiftsskyldigaochfinansiella situationen för de skatt-denrörsom
nyligentidigareläggningarsådan ordning. Detalar mot somen

innebära ekono-i nulägetfår enligt vår meninggenomförts enanses
bör ökas,inteavgiftsskyldigaför skatt- ochpåfrestning demisk som

differentieradeytterligaremedavsnitt 5.3.2. En ordningvidarese
såledesbedömningVårdärför inte väljas. ärbetalningstidpunkter bör

huvudsakfinnas iavgiftsskyldiga börochför flertalet skatt-detatt
motiveratStatsfinansiella skäl,varje månad.förfallodagendast somen

mervärdesskatt,förbetalningstidpunktertidigarelagdabeslutadenyss
undvikas.inte kani månadenandra förfallodagemellertidgör att en

skattpreliminärinnehållenpreliminär skatt,debiteradBetalning av
förfallodag iochhänföras tillarbetsgivaravgifter böroch sammaen

betalningarförsta handknytas iandra börmånaden. Till den av
förskattskyldigaden kategorimervärdesskatt görs svararsomavsom

Debiteringarbeloppsmässigtstörstamervärdesskatteinbetalningarna.de
beslut be-beskattningsbeslut ellerandragrund ihar sin omsom

dålöpande kanfattarSkattemyndighetentalningsskyldighet som -
den för-betalning påförfalla tillbetalningsfristefter rimligen -

därefter, avsnitt 5.4.inträffarfallodag närmast sesom
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5.2 Förfallodagens innebörd inbetalningsdag——
eller bokföringsdag

5.2.1 Bakgrund

Termen förfallodag i olika sammanhang delvis skiftande inne-ges en
börd. Som förfallodag räknas i regel antingen inbetalningsdagen, dvs.

dåden dag belopp betalas hos eller bank eller gireras från denett post
betalandes konto för förmedling till betalningsmottagaren, eller den

då betalningsmottagarendag har beloppet tillgängligt. I det sistnämnda
fallet skall i allmänhet beloppet finnas bokfört på konto,mottagarens
dvs. ha kommit betalningsmottagaren tillhanda, förfallo-senast
dagen.

I skattelagstiftningen förekommer båda nämnda former förfallo-av
dagar.

Enligt UBL, USAL och ML belopp ha betalats den dag in-ettanses
betalning gjorts postkontor eller inbetalningshandlingnär gire-en
ringshandling har lämnats eller kommit in till sådant kontor. Omett

har ingått avtal med bank gäller motsvarandeäven ordningstaten en
betalning gjorts hos banken eller inbetalningshandling lämnatsom en

dit.
punktskatterFör och prisregleringsavgifter enligt LPP där-anses

betalning ha fullgjorts först den dag då det aktuella beloppetemot en
finns bokfört särskilt konto hos skattemyndigheten. Denett senare
ordningen med civilrättsligastämmer principer föröverens be-när en
talning fullgjord. I dessa sammanhang saknar det i allmänhetanses
betydelse på vilket betalning Särskilda föreskriftersätt görs.en som
kan finns emellertid för hyresbetalningarnämnas ha kommitsom anses
betalningsmottagaren till handa omedelbart betalning pågörs post-om
eller bankkontor 12 kap. 21 § JB.

5.2.2 Betalning i den ordning gäller enligt UBLsom

Enligt regleringen i bl.a. UBL det för rättidig betalning till-är en
räckligt denna har gjorts på postkontor förfallodagenpåatt ett senast
eller inbetalningshandling för girering har lämnats tillatt etten
postkontor eller kommit in till Postgirot Bank AB denna dag.senast
Inbetalningshandlingar lämnas för postbefordran måste för attsom
komma i tid lämnas före sista tömningstillfälleträtt under förfalloda-

gen.
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undertidpunktermotsvarandebank gällerinbetalningFör genom
bankenavtal medingåtthar att ta emotförutsättning omatt staten
bankerAvtal medavgiftsinbetalningar. att ta emotochskatte- om

USALarbetsgivaravgifter enligtochUBLenligtskattbetalningar av
bankorganisationerochregeringenmellanfunnitsårantalunderhar ett

Postgi-avregleringenmedsambandbanker. Iflestadeomfattatoch av
den lagregle-slopandetochbetalningarstatligatillensamrätt avrots

avtalemellertid dessaskatteinbetalningar harvidavgiftsfrihetenrade
1993. NyaårutgångenvidgällaupphördeAvtalen att avsagts upp.

träf-haravgiftsbetalningarochskatte-mottagandeavtal numeraavom
tidigareregeringenbankorganisationerdeochRSVmellanfats som

här-avtalen,omfattas ärBankinbetalningar,med.avtalhade avsom
ställning skallpostkontorhos närinbetalningarmedjämställamed att

tid.ihar gjortsbetalning rätttilltas enom
mottagandeförpostgirokontonendasti dagharSkattemyndigheterna

bankbetyder emotskatteinbetalningar. Det taratt ensomenav
Postgirottillbeloppetinbetaladedetvidarebefordramåstebetalning

inbetalningEnpostgirokonto.skattemyndighetensinsättningför
dagminstregelii dagslägetdärförbokförsbankvia engörssom

inbetal-medjämförtpostgirokontoskattemyndighetenspå omsenare
postkontor.pågjortsning ett

kunnalösningaralternativa emottaattnärvarande övervägsFör
betalningsvägaravgiftsinbetalningar. Nyaochskatte-olika typer av

skattemyndigheternaSannolikt kommer attinföras.på siktkommer att
kunnadirektför emotbankgiro-/bankkontonummer taatttilldelas

banker.hosbetalningar görssom
enligtskattinbetalningkonstaterasSammanfattningsvis kan att aven

kommerUSALarbetsgivaravgifter enligt attochexempelvis UBL
gireringellerbankkontorpå postkontor,antingenskekunna genom

vidtasåtgärderdessanågon senastOmkonto.betalandesdenfrån av
träffatsavtalmed deordningnuvarandemedförfallodagenpå anses

tid. Däremotbetald iavgifteller rättskattsådanbankernamed en
tillgängligtavgiftsbeloppetellerskatte-inbetalade attdetkommer vara

vid olikakonto,myndighetensbokförtdvs.Skattemyndigheten,för
gjorts.harbetalningenpå vilketberoende sätttidpunkter som
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Överväganden förslag5.2.3 och

FörfallodagensFörslag: innebörd ändras. Skatter och avgifter
skall bokförtsingår i skattekontosystemet ha skattemyn-som

förfallodagen.dighetens konto påsenast

Problem med nuvarande ordning

betalar skatt enligt exempelvis bestämmelserna i UBL har iDen som
gynnad ställning till hur betalningar i allmänhetdag en om man ser

gäller vid jämförelse med regleringen i LPP. SomDetsammagörs. en
tillräckligt betalningi det föregående det enligt UBLärnämnts att en

förfallodagen. emellertid barapå Med säkerhet gäller dettagörs om
inbetalningen på bankkontor eller girerings-ellergörs ett post- om
handlingar lämnas sådant kontor. de fall betalningin I görsett en

gireringshandling lämnas för postbeford-sättannatgenom en som
situationer osäkert handlingen kommer fram idet i vissaär omran

bokföringsdagen ochtid. så fall får i praktiken utgå frånIrätt man
postgångförsöka beräkna försändelsen med hänsyn till normal kanom

situationer ofta bevis-ha lämnats i tid. Det blir i dessarättantas en
skall bedömas den skattskyldige har vidtagit åtgärdenfråga detnär om

tid.i rätt
belastas med med begäran befrielseFör undvika ärendenatt att om

dröjsmålsavgift betalning gjorts i tid enligt nuvarandefrån när rått
bestämmelser i bl.a. UBL godtar Skattemyndigheten bokföringsdagen
som medförtnågot förfallodagen. har skattskyl-Dettaär än attsenare

liksom betalningsförmedlare kan utnyttjadiga systemet attgenom
ändå dröjsmåls-på förfallodagen och undgågirera beloppet änsenare

ofta gireringaravgift. förskjutning betalningar sker vidDenna somav
åsamkar relativt ränteförluster.storastaten

Även för införtsefter det betalningsvägar bankinbetalningaratt nya
nöd-det nuvarande på rättidiga betalningar blikommer med synsättatt

skattebetalningssystemet.vändigt godta nämnda förhållande i Iatt
kostnadsränta riktasfall finns risk krav på exempelvis motannat att

kan ha gjorts iden skatt- eller avgiftsskyldige betalning rätttrots att
tid.
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förmedlingen betalningarregleringEn styr avsom

problematiken kan undvikas på olika EttbeskrivnaDen sätt. sätt är att
föreskriva på skatte-utgå från nuvarande ordning ränta ettatt attmen

tillgodoföras så betalnings-avgiftsbelopp skalleller staten snart
överföringssystemetOlika tider iuppdraget finns i betalningssystemet.

såvittbetalningsförmedlaren och float-tidermellan staten avser
in-avgiftsbetalningar kan diskuteras. Omedelbartskatte- och när en

inbe-betalningsförmedlaren detbetalning gjorts disponerar över
principiellt hindrardärför inte någottalade beloppet och det är attsom

kommitbetalningsmottagaren, dvs.betalning hasådan staten,ansesen
underordnad betydelse. Dettekniska aspekterna härtillhanda. De är av

tillgängligt förinbetalade beloppet faktisktbetydelse detsaknar ärom
eller två dagar Det kan,lyftning dag, dag senare.senaresamma en

betalningsförmedlarennämligen läggasredan att utgesagts,som
till för tiden fram till dessräntekompensation statenattstaten genom

för del. I frågakan tillgodogöra sigdisponera beloppet räntaatt egen
ekonomiska aspektenbetalningsförmedling och float-tider denärom

för betalningsför-finansieringskällacentrala, dvs. denden mest
Tidsät-överföringstiderna i betalningssystemenmedlarna utgör.som

samband dels medgången för betalningstransaktion kan hasägasen
intekostnadsbesparing betalningsförmedlarenden gör attgenomsom
tillbetalaren ellertransaktionsbeloppet sig tillbetala påränta vare

möjlighetenunder själva överföringstiden, delsbetalningsmottagaren
s.k. float-dagslånemarknaden få ränteintäkter,förmedlaren viaför att

intäkter.
rimlig. Detvilken överföringstid kanfråga här ärEn är som anses

float-tiderbetalningsförmedlarnasbegränsninggivetvis så att en av
avgifterekonomisktkompensera sigökar dessas benägenhet att genom

förmedlarnaockså tänkasdet kanpå olika betalningstjänster. Men att
betalningsuppdrag lämnas antalbetalandedenkräver ettatt ettav

fullgörs iför uppdragetförfallodagendagar före rättgarantera attatt
täckningskontrollför e.d.eller för få tidtid att en

skulle kunna komma drabbaslagOlägenheter nämnt attsomav nu
lagstiftning särskilt inriktadundvikaskan till delbetalarna genomen

skatte- och avgiftsbetalningar.förmedlingbetalningsinstitutens av
ifrån viss övervältringinte kommadet går sannoliktMen att en av

betalarkollektivet.kostnader på
tidsåtgången för överföringlagstiftning avseendeFrågan avom

Betaltjänstutredningen. Utred-betalningar har nyligen övervägts av
finnskonsumentskyddssynpunktframhåller det från bl.a.ningen att

för sådanatidsåtgångeni lag föra in reglerskäl rör trans-att som
har samtidigt pekat199 ff. UtredningenSOU 1995:69aktioner, s.se
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faktorer talarpå sådan reglering. Enligt utredningen börmotsom en
formerna för generell lagstiftning avseende tidsåtgången vid be-en
talningsförmedling i sammanhang i samband medövervägas ett senare

det pågående arbetet inom med utformaEU bestämmelseratt att om
internationella betalningar avslutats. denna bakgrundMot bör enligt
vår mening inte heller frågan reglering avseende förmedlingom en av
skatte- och avgiftsbetalningar för sig. En prövningprövas närmare av
behovet och i så fall utformningen sådana bestämmelser bör lämp-av
ligen i med frågansamband generell nationellövervägas att om en
lagstiftning vidare.bereds

Bokföringen på skattemyndighetens konto betalning gjorts iavgör om
tidrätt

och tydligare påEtt enklare betalning skallsynsätt när görassenasten
för i förfallodagenha gjorts tid den innebördenrätt äratt attanses ges

skall bokförd påbetalningen skattemyndighetens kontoatt senastvara
nackdel har förts framden dagen. En med lägga dettaattsom an syn-

det skulle råda osäkerhet för betalaren lång dethur tidsätt är att om
innan belopp bokförs hos skattemyndigheten. Till kandettaetttar

det redan i dag i privaträttsliga sammanhang i allmänhetsägas äratt
betalning fullgjord först tillgängligtså sedan beloppet äratt en anses

i regel bokförthos dvs. på konto betalningsmot-mottagaren, ett som
disponerar. De skatt- och avgiftsskyldiga löpande görtagaren som

avgiftsbetalningarskatte- och i normalfallet företag med vidär vana
följa sådana betalningsrutiner. också förtrogna betal-De medäratt

olika betalningstjänsterningssystemet och de Postgirot och ban-som
tillhandahåller.kerna Flertalet företag har klar bild hur lång tiden av

fådet betalning till särskilt konto fullgjord. många fallItar att etten
lämnas betalningsuppdrag till betalningsförmedlaren för attsom svarar

belopp betalas på och i tid. För de skatt- ochrätt rätt sätt rätt
avgiftsskyldiga förfallodagenspåtagligt skulle berörasmest attsom av
innebörd ändras kan denna ändring inte innebära någraanses mera av-
görande problem. Den bör i stället kunnanärmast ses som en anpass-
ning till för betalningarde rutiner i övrigt används. Isom samman-
hanget bör också utvecklingen former betalnings-nämnas av nya av
tjänster sker kontinuerligt. konkurrensen påDels ökar marknadensom
för betalningsförmedling, dels skapar tekniken möjligheter för flernya

effektivisera betalningsrutinersina exempelvis elektroniskatt genom
betalningsöverföring on-line.

Den nyssnämnda invändningen betalning gjord förstmot att anse en
bokförtsden på skattemyndighetens torde i första handnär konto ta
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något enstaka tillfälle påendast vidpå skattskyldigasikte egensom
alltså främst arbetstagare med endast A-skatt. Debetalar in skatt,hand

fråga för dessakan skatt-betalningar det i dagens systern omvarasom
preliminär skatt eller betalningfyllnadsinbetalningskyldiga är av av

tillkommande skatt.kvarstående eller
Även förkommer den vilken arbetsgivareni skattekontosystemet

skatteinbetalningarna kunnaföreller göraatt egnaannan svarar
följande avsnittskatt. På redovisas i detinbetalningar sätt somav

den skattskyldige genomgåendeexempelvis meningendet11.1 är att
för närvarande betecknasför inbetalningen detskallsjälv av somsvara

handladen enskilde kan det kommakvarstående skatt. För att omsom
betala på sådantgånger under åreller sätt attett ettettatt paren

skattemyndighetens konto, dvs. habokfört påskattebeloppet blir
Även förförfallodagen.tillhanda,kommit skattemyndigheten senast

i alltbetalningssättskattskyldiga dettakategoridenna år ett som
berörts kanför andra betalningar. Dethuvudregelväsentligt är som nu

jämställaför i aktuellt hänseendehinderdärför inte utgöra attanses
återkommer i det till fråganbokföringsdag. Viförfallodag och senare

avsnitt 9.1.för betalningar sesanktion vidvalet senaavom
banksystemets möjligheterutbyggnadenbeskrivnaDen attavnyss

med det för postgiroinbe-i föreningskattebetalningar systememotta
betalningsförmedlaren med för-finns innebärtalningar redan attsom

betalningupplysningarsäkerhet kanhållandevis när senaststor omge
i tid. Detbokföras hos tordeför kunnamåste rättgöras mottagarenatt

habetalningsförmedlarenbetalarenfördel för såväl att ensomvara en
förfallodag be-förväg bestämdoch i närpå angivet sätt som anger

Enhetligheten ochbetalningsmottagaren.bokfört hosloppet skall vara
anlitaskattebetalarensedanankommerförutsebarheten ökar. Det att

tillvara hans ellerpå bästabetalningsförmedlare sättden tarsom
uppståttredanden konkurrenstordeHärigenomhennes intressen. som

utvecklastjänster kommabetalningsförmedlaresmellan olika ytter-att
enkelt ochpåmöjligheterenskildesvilket ökar denligare, ettatt

avgiftsbetalningar.ochsina skatte-fullgöra bl.a.kunnasäkert sätt
för-skillnaden iavgifter blirochskall betala skatterdenFör som

måste ellerbetalningnuvarande ordning görashållande till att enen
för beloppetförfallodagenförefall till dagartvå, vissai atttre,upp

långt innani tid. Hurkontobokfört på myndighetens rättskall vara
betalningPrecis vidanvänds.på vilken betalningsvägberor somsom

avgiftsskyl-skatt- ellerdet denkommerprivata räkningar anav
förmånligastehärmedoch sätteteffektivasjälv välja detdige mestatt

betalning på.förmedla sinatt
postgirokontotillbetalningsförmedlingförTidsätgången ett resp.

framgårpåbeskrivasvia bank kanbetalning skatt sättför avsomav
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lämnatsuppgifterbygger påredovisningenbilaga Den som av
kanBankgirocentralen BGC AB. NoterasBank AB ochPostgirot att

Bank lämnatskatteinbetalningar Postgirot ABbeskrivningden somav
initieras betalningsav-från det betalningenhela kedjanvisar att av

bokförts på skattemyndighetensskattebeloppetsändaren till dess att
postgirokonto.

fullgjorddär betalningredan gäller ordningSom sagts ansesen en
redan för vissabetalningsmottagarens kontobokförtsden harnär

Ocksåsammanhang.generellt i privaträttsligaoch avgifter ochskatter
betal-fördel med sådanränteaspekter dettill är enenserom man

ellertillgodoföras den skatt-skall nämligenningsordning. Ränta
Skattemyndigheten har be-först sedanskattekontotavgiftsskyldige

med vad gälleröverensstämmelsetillgängligt, dvs. iloppet som
påtorde leda tillförhållandeområde. Dettaprivaträttens pressen

betalningsför-påskynda hanteringen, dvs.betalningsförmedlaren att
långt det möjligt.sås.k. float begränsas ärmedlarens

betalningförordar vibakgrund detMot attsagts avensom nuav
skall haingår i skattekontosystemetavgiftskatt eller ansessomen

hosbokförts på kontodå betalningen harförst den dagskett ett
gäller vid betalningordning i dagSkattemyndigheten. Den avsom

härmedprisregleringsavgifter enligt LPP kommerochpunktskatter
avgiftsbetalningar i detpå skatte- ochtillämpasgenerellt att nya

förfallotidpunkter ivaletdet vidTilläggas bör attsystemet. av
ändradeförfallodagenshänsyn tillsjälvfalletskattekontosystemet tas

innebörd.

förfallodagarVal5.3 av

Riksrevisionsverketsoch översynRiksgäldskontorets15.3.
betalningstidpunkterstatligaav

bordeanfördes det över-års budgetproposition göras1991/92l att en
betalningarna.för statligautbetalningstidpunkter deochin-avsyn

föroptimalatidpunktergällandeskulleSyftet prövaatt varomvara
iuttalandenenligtPrinciperkassahållningssynpunkt.frånstaten som

betalnings-prövningvidbör vägledandepropositionen avenvara
bil. 481991/92:100 lbl.a. följandetidpunkter prop.är s.

såväljasutbetalningstidpunkter bör ränte-ochIn- att statens-
minimeras.kostnader
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Senareläggning inbetalning för den betalnings-attav ge-
skyldige kompensation för administration statliga be-av
talningar bör ske.

i propositionen föranleddeUttalandena inte några erinringar vid
riksdagsbehandlingen bet. 1991/92:FiU2O 57, rskr. l991/92:128.s.

maj regeringen RiksgäldskontoretI 1992 RGK och Riksrevi-gav
sionsverket RRV i uppdrag i enlighet med angivna principeratt nyss

in- och utbetalningstidpunkter för statliga medels-göra översynen av
flöden. RGK och RRV redovisade resultatet statligaöversynenav av

tvåbetalningstidpunkter i lämnades till regeringenöverrapporter som
februariden 21 december 1992 den 5 1993 dnr Fi 6462/92resp.

Fi 780/93.resp.
Sammanfattningsvis föreslås i bl.a. betalnings-rapporterna att

tidpunkterna för debiterad och innehållen preliminär skatt arbets-samt
givaravgifter tidigareläggs till den 3 i månaden. Beträffande mervär-
desskatten föreslås dels övergång till enmånadsredovisning, dels en
tidigareläggning betalningstidpunkten till den 18 månadeni efterav

Återbetalningredovisningsperiodens utgång. mervärdesskatt före-av
slås ske den 7 och 22 varje månad. Vidare föreslås den längreatt
kredittiden i augusti slopas.

Redogörelser för innehållet i nämnda finns våra tidigareirapporter
presenterade delbetänkanden, SOU 1994:87 49 och SOUse s.
1995:12 35 ff.s.
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överväganden och förslag5.3.2

skall finnas två förfallodagar varjeskattekontosystemetFörslag: I
fall augusti denjanuari och i vissa 17den 12 imånad samt-

26.den
mervärdesskatt senareläggs till den 12 i andraförFörfallodagen

med beskatt-redovisningsperioden för skattskyldigaeftermånaden
för beskattningsåretmervärdesskattningsunderlag avseende som

Betalningarnatill högst 40 miljoner kronor.uppgår mervär-av
debiterad ochhärmed med betalningarnadesskatt samordnas av

arbetsgivaravgifter. I januari ochinnehållen preliminär skatt samt
betalning i stället få ske den 17.augusti skall senast

för beskatt-med beskattningsunderlagskattskyldigaFör som
förfallodagen40 miljoner kronor senareläggsningsåret överstiger

Samti-efter redovisningsperioden.den 26 i månadentill närmast
senarelagda betal-anslutning till sommarperiodenslopas den idigt

skattskyldigamervärdesskatt. kategoriningstidpunkten för Denna
skatt arbets-och innehållen preliminärskall betala debiterad samt

månaden.12 i januari den 17 igivaravgifter densenast
gälla be-månadenoch landsting skall den 12 iFör kommuner

skatt, arbetsgivar-redovisning innehållen preliminärträffande av
avräkningsförfarandetnuvarandeavgifter och mervärdesskatt. Det

tillkommunalskattemedel utvidgas härigenomutbetalningvid av
omfatta mervärdesskatt.ävenatt

Bakgrund

för vårt utredningsarbeteframhålls direktiveniSom nämnts attnyss
Grundentidigt möjligt.betalningar såviktigtdet görsär att som

nuvarandekredit i detinslagethärför inriktningen begränsaär att av
förgrundenockså dettaskattebetalningssystemet. Det ärär som

och be-för redovisningställningstagandet det i ett nytt systematt
förfal-tvåavgifter blir aktuellt användatalning skatter och attav

utgångspunktvidare varitmånad. Nämnda harlodagar varje synsätt en
betalningstidpunkter. Istatligaoch RRV vidför RGK översynen av

framkommitin det RGK och RRV harvårt arbete har vi vägaatt som
våra ti-grund förutredningar har också legat tilltill. Myndigheternas

betalningstidpunkter.redovisnings- ochlämnade förslagdigare om nya
betalningtidpunkter för redovisning ochdelbetänkandetl Nya av

ochdebiteradSOU 1994:87 föreslogs bl.a.avgifterskatter och att
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arbetsgivaravgifter skulle redovisasinnehållen preliminär skatt samt
för den 18 i månaden.i uppbördsmånaden i ställetoch betalas den 10

till lagstiftning 1994/95:92, bet.har lett prop.Förslagen
1994:1978. tid-rskr. 1994/952156, SFS De1994/95:SkU12, nya

uppbördsåret 1995/96. I andra del-gäller fr.0.m.punkterna ett
tidpunkter för redovisning ochbetänkande Mervärdesskatt Nya—

redovisningsperioden förföreslog viSOU 1995:12betalning att
förmånad i stället tvåhuvudregel skullemervärdesskatt vara ensom

redovisnings- och betalningstid-föreslogsmånader. Dessutom att
till den 20 i månadenskulle tidigareläggasför mervärdesskattpunkten

Ävenredovisningsperioden. dessa förslagefter utgångennärmast av
i kraft den januari 1996grund för lagstiftning 1har legat till trättsom

1995/96:16, SFS1995/96:SkU11, rskr.1995/96:19, bet.prop.
i månaden har emellertidTidigareläggningen till den 201995:1207.
beskattningsunderlag förskattskyldigatill gällabegränsats att vars

miljoner kronor. Samtidigt harbeskattningsåret överstiger tio gränsen
självdeklarationen höjts tillmervärdesskatt iför redovisning enav

beloppsgränsen tioinledningsvis harmiljon kronor. Som nämnts
föreslagitsskall ske nyligenbetalningmiljoner kronor avgör närsom

den juli 1996,kronor fr.0.m. 1höjd till 40 miljoner se prop.
gemenskapsin-framFörslag har också lagts1995/96: 150 33. attoms.

belopps-ingå i underlagetimport inte skallförvärv och närterna
bet. 1995/96:SkU31.bestäms,gränsen se

förfallodagarför valetOmständigheter betydelse avav

olikabetalningstidpunkter finnsochredovisnings-Vid valet av
ochhandlar det allmännabeakta. grunden över-faktorer Iatt om

förbetalningssystemeteffektiviseringsträvandengripande mot av
gradförenkling. högökad enhetlighet och Iavgifterskatter och genom

statsfinansiella effekter-också desammanhangetdet i dethandlar om
rimligbetalningsskyldige skallin denmåsteVidare vägas att gesna.

nödvändigaredovisning och få framkorrektåstadkommatid attatt en
finansiella konsekvenserna i övrigt fördeTill detta kommermedel.

betalningsskyldige.den
skattebetalnings-kredittiderna iförkortai riktningEtt attsteg mot

delbetänkande SOU 1994:87grundval dethar tagitssystemet av
1994/95:92. Som redanjuni 1994,lämnades i nämntsprop.sesom

debiteradbetalning bl.a. ochredovisning ochtidpunkten förhar av
arbetsgivaravgifter kvarstående ochskatt,preliminärinnehållen samt

till1995/96 tidigarelagts denfr.0.m. uppbördsârettillkommande skatt

112



avgifterskatter ochbetalningförTidpunkter1996:100 avSOU

uppbördsmånadenskall ske. Ibetalninguppbördsmånadden10 i som
senast den 15.skei ställetbetalningjanuari får

statliga be-och RRV:si RGK:s översynutgångspunktMed av
andrabetänkandenyssnämndadiskuteras i stegtalningstidpunkter ett
månaden.den 5 itill omkringtidpunkterdessatidigareläggningi aven

vid kontak-betänkandet ochremissbehandlingenmedsambandI av
framkritik förtsstarkharintressenterför olikaföreträdaremedter

administ-företagensfrågadet islutsatsoch RRV:sRGK:s att ommot
tidigarelägga be-möjlighetergodafinnsförutsättningarrativa att

åtminstonetillarbetsgivaravgifterochför källskatttalningstidpunkten
påtankarnahar riktatskritikMotsvarandemånaden.i motden 3 en

månaden.den iomkring 5betalningstidpunkten tilltidigareläggning av
för långt.föra10 hartill dentidigareläggningRedan ansettsen

siktei grundenlämnatssynpunkterde atthel delEn tarsomav
nuvarandesig i dettillgodogörakanföretagenkrediterde som

tidi-betalningstidpunkternabegränsasskattebetalningssystemet om
förbetalningstidpunkternaförändringmåsteGivetvisgareläggs. aven

finansiella konse-vida deså tillrimligavgifteroch attskatter vara
sammanhanget.in ibetalningsskyldige vägsför denkvenserna

för dekonsekvensernafinansiellai degrundhar sinProblem som
övergångs-iaktualiseras främstemellertidtordebetalningsskyldiga ett

och kananpassningsproblemkarakteriseraskanskede. De som
hänsynstagandensärskildaellertidigareläggningetappvismotivera en

genomförandet.vid
betalnings-denmåsteadministrativa faktorerfrämsttillOm man ser

redovisning. Ikorrektåstadkommarimlig tid annatskyldige att enges
urholkastidigareläggningeffekternafinansielladeskullefall avav en

åtgärderSådanarättelseverksamhet.ochkontroll-resurskrävandeen
skatt- ochockså deskatteförvaltningenbarabelasta inteskulle utan

avgiftsskyldiga.
depåredovisning berorkorrekt närlämnaMöjligheterna upp-att en

tillgängliga. FörfinnsSkattemyndighetentillskall lämnasgifter som
under-bestårarbetsgivaravgifterochskattpreliminäraarbetstagares
månadföregåendeunderuppgifter närmasti principlaget omav

i27omkring den 25betalas lönallmänhetutbetald lön. I ut ——
skatteavdragdärförtidpunkt kanvid dennaRedanänandemånaden.intj

naturaför-från vissabortserberäknasarbetsgivaravgifteroch om man
vilketpåemellertid lön sätt,betalasUndantagsvis annatmåner.

ändrad pla-Med bl.a.avgiftsberäkningen.ochskatte-senarelägger
arbets-andelemellertidtorderutinernering och stor avennya

ochbetala skatterredovisa ochpå sikt kunnafalligivarna vart --
detSvårarelöneutbetalningarna. ärtillanslutningomedelbaravgifter i

företagmindrei regelavgiftsskyldigaför ochemellertid skatt- —-
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anlitar redovisningsbyråer för sina skatte- och avgiftsredovis-som
ningar. Liknande problem har företag med geografiskt spridd verk-
samhet. Dessa svårigheter torde på kort sikt inte kunna övervinnas

självfalletäven teknik, exempelvis s.k. linjeöverföring in-om ny av
formation och betalningar, skapar förutsättningar för både enklareett
och snabbare redovisnings- och betalningsförfarande. Men med den
teknik och de rutiner i dag i allmänhet används skulle det enligtsom
vår mening föra för långt redan kräva redovisning och betalningatt nu
samtidigt lön betalas Mot sådan ordning talar ocksåut.som att etten
antal undantagssituationer skulle behöva regleras och administreras.

förhållandenDessa skulle begränsa enhetligheten och enkelheten i ett
Ävenför skatte- och avgiftsbetalningar. förnytt system den görsom

skatteavdrag vid utbetalning eller utdelning,ränta dvs. i första handav
bankerna, skulle ordning med redovisning och betalning i anslut-en
ning till månadsskiftet svår bemästra särskilt i sambandattvara -
med vissa helger.

Förfallodag för debiterad och innehållen preliminär skatt arbets-samt
varavgifter

Enligt vår mening finns det skäl fasta de synpunkteratt ta som nu
förts fram i fråga tidpunkten för redovisning och betalningom av
skatter och avgifter. Valet redovisnings- och betalningstidpunktav
måste givetvis bygga rimlig avvägning mellan bl.a. statsfinan-en
siella aspekter och vad praktiskt möjligt för de skatt-är ochsom
avgiftsskyldiga. Särskilt måste beaktasnämnts deattsom nyss- -
skatt- och avgiftsskyldiga får sådan tid till sitt förfogande redovis-att
ningarna och de betalningar utifrån dessa blir korrekta.görs Härsom
bör erfarenheterna från skatteförvaltningensägas i detta hänseendeatt

tidigareläggningen redovisnings- och betalningstidpunkten tillav av
den lO i månaden goda.år

Det går vidare inte bortse från varje ändring betalnings-att att av
tidpunkten riktningi vad praktiskt möjligt innebär eko-ärmot som
nomiska påfrestningar för den betalningsskyldige. Det gäller särskilt

effekterna medvägs konsekvenserna de ändringarom samman av av-
seende betalningsperiod och betalningstidpunkt för mervärdesskatt som
nyligen beslutats. Vi har därför för den nuvarande för-stannat att
fallodagen för innehållen preliminär skatt och arbetsgivaravgifter i
princip bör ligga fast. Med hänsyn till förfallodagens innebördatt
föreslås ändrad bör den tidigareläggning detta för med sigsom
motverkas den 12 i månaden blir förfallodag i stället förattgenom
den 10. I januari bör förfallodag gälla den 17 i stället för den 15.som
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och avgifterbetalning skatterförTidpunkter1996:100SOU av

hänföras tillbördebiterad preliminär skattAdministrativa skäl gör att
betalnings-Samordningsskälförfallodagar. gör ävenattsamma

till den i detVi återkommeri augusti börtidpunkten övervägas.
betalningar vidför överföringtidsåtgångenföljande. frågaI avom

sammanställningen i bilagahänvisas tilloch bankpost

avgiftsbetal-ochmed andra skatte-samordningMervärdesskatt -
ningar

andra månadenden iför närvarande betalas 5mervärdesskattFör som
kredittidengenomsnittligautgång, denredovisningsperiodensefter är
enmånads-övergången tillbeslutadetill den nyligenmed hänsyn tagen

till halvaschablomnässigtKredittiden50 dagar.redovisning anges
redovisnings-frånförflyteroch hela den tidredovisningsperioden som

fåttskattskyldigeförfallodagen. Oavsett dentillutgångperiodens om
tilllöperden tidvid leveransen eller intefrån kundenbetalning är som

ikredittid. Kredittidernaprincipiellt mervär-betalasskattendess att en
utgår på omsättningengrund i skattenhar sindesskattesystemet att av

kredittider hardessaför de skattskyldigaVärdetoch tjänster. avvaror
vårdeök-sin grund iökning harsuccessivt ökat. Dennatidsedan lång

breddad skattebas.ochhögre skattesatseromsättningen,ningen enav
betalas in tilldetta slag inteskattskäl kanpraktiskaAv statenaven

Oftast det leveransenhändelse.skattepliktig årvarjesamband medi
tillhandahållandetskattepliktig ellerfaktureringeneller avvaraav en

redovisaskyldighetentillupphovskattepliktig tjänst attsom geren
skattemedlenhålla inneskattskyldige kandentidUnder denskatt. som

till-kanskattskyldigei verksamheten. Denlikviditetenförbättras
rörelsekapitalet.påräntebelastningeneller begränsasiggodogöra ränta

ochomsättningenskattepliktigauppgifter denDe varoravom
hämtasmervärdesskatttillredovisningenbehövs förtjänster ursom

skattepliktigvarjetillbokföring. Med hänsynskattskyldigesden att
skall beaktasutgångredovisningsperiodensintillaffärshändelse

förutgångefter periodenstidskattskyldige i regel viss attdenbehöver
Efterredovisas.skalluppgifterdeoch ställa attframta somsamman

skattenochredovisningshandlingenskall upprättasräknatsskatten ut
in.betalas

5.3.1avsnittRRVRGK och segjortsutredningEnligt den avsom
kreditti-förkortninggåendelängreförutsättningar fördetfinns aven

be-tidigareläggningmervärdesskatt. Enbetalningvidden avav
effekternamöjligmervärdesskattför äventalningstidpunkten omanses

Somblihänseende kanfinansielltskattskyldiga ide stora.för antas
och företagsmå företagdetföregåendei det ävenredovisats attanses
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med geografiskt spridd verksamhet kan redovisa mervärdesskatt den
månad. kan i detta sammanhang påpekas vissa18 varje Det att

i fullgör sin redovisningsskyldighet någonskattskyldiga redan dag av
redovisningsperiodens utgång.första dagarna efter Det gällerde

överskjutande ingående mervärdesskatt.skattskyldiga med Fören
således klart det tekniskt möjligtmånga skattskyldiga detär äratt att

deklarationsskyldigheten på kort tid, väsentligt kortare tidfullgöra än
närvarande.för

i tidigare vid valet förfallodag förSom diskuterats det väger av
och avgifter inriktningen begränsabetalningar skatter attmotav

statsfinansiellai skattebetalningssystemet och således dekrediterna
effekterna hänsyn måste också till den betalnings-Mentungt. tas att

rimlig tid åstadkomma korrekt redovisning.skyldige skall attges en
innebörd beaktas liksomVidare måste förfallodagens ändrade konse-

ekonomiskt hänseende för de skattskyldiga.kvenserna i
betalningstidpunkten förnyligen genomförda ändringarnaDe av

innebär för det första förmervärdesskatt nämnts gränsenattsom nyss
mervärdesskatt i självdeklarationen höjts från 200 000redovisning av

Härigenom har 100 000 skattskyldigakronor till miljon kronor.en ca
mervärdesskattedeklarationer undantagits fråni dag lämnarsom

emnånadsredovisning mervärdesskatt. ocksåövergången till Det ärav
företag skulle haft svårigheter klaradessa mindre destörst attsom

praktiska problemen vid övergång till tidigare redovisnings-en en
tidpunkt.

redovisar mervärdesskatt löpandeskattskyldigaDe som numera
året kan liksom andra betalare delas in i olikavarje månad under

företag har i regel bättre förutsättningar mindrekategorier. Större än
klara både finansiella påfrestningar och administrativaföretag att

sådana motiveratförändringar. Bland antaganden harannat att
beskattningsunderlag överstigande 40 miljonerskattskyldiga med

månaden efter redovis-kronor skall betala mervärdesskatt den 20 i
utgång medan övriga skall betala den 5 i månad.ningsperiodens nästa

fungeraför skatte- och avgiftsbetalningar skallOm ett nytt systern
vår finnseffektivt samordningsfrågor centrala. Enligt mening detär

hindrar alla skattskyl-inte några bärande administrativa skäl attsom
förstaredovisar mervärdesskatt vid dendiga med månadsredovisning

skulle dennämnda betalningstidpunkter, den 20. Härigenomav
ekonomiskaeftersträvade samordningen näs. En sak deärannan

påfrestningarna för de skattskyldiga. Påfrestningarna beror de
förhållandena, det aktuella kreditutnyttjandet ochfinansiella t.ex.

också företagets marknadspositionstorleken på kapital,eget men
från företag till företag.och torde därför uppvisa variationerstoraetc.

Klart varje förkortning betalningsperioden för mervärdesskattär att av
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enlighet detfinansiella I medföretagensbegränsar utrymme. som an-
för källskatt och arbetsgivarav-betalningstidpunktenfrågaförts i om

tidigareläggningföreslå någon ytterligareavstår vi frångifter att nu
stället bör de admi-för mervärdesskatt. Ibetalningstidpunkternaav

församordning med betalningstidpunkternanistrativa vinsterna enav
betyder denarbetsgivaravgifter till Detkällskatt och atttas vara.

mervärdesskatt får senareläggas. Förförförfallodagennuvarande
för beskattningsåretbeskattningsunderlagmedskattskyldiga som
betalnings- och redo-bör således40 miljoner kronoruppgår till högst

månaden efter redovis-och den 12 i andravisningsperioden förlängas
mervärdesskatt.förfallodag för Iutgångningsperiodens ävenvara

förfallodag.denblir då i stället 17januari
beskattningsunderlagskattskyldiga medbeträffandehellerInte som

någon ytterliga-miljoner kronor börbeskattningsåret överstiger 40för
mellan deskillnadernasyfte begränsatidigareläggning ske. I attre

mervärdes-och betalarskattskyldiga redovisarkategorierolika som
senareläggs från den 20i ställetförfallodagenvarje månad börskatt

utgång. Härvid harredovisningsperiodensefteri månadenden 26till
tillåterkommerviändrade innebörd. Somförfallodagensin ävenvägts

i skattekontosystemetbetalningardessaredovisningensamordnas av
skattskyldigadessadet föreslåsskattedeklarationden attsomgenom

6.avsnittskall lämna, se
betalnings-och senareläggasamordnaangivetAtt sättnyss

räntein-förfår konsekvensermervärdesskattförtidpunkterna statens
därmed dettasenareläggningenförförutsättning ärEnkomster. att

följanderedovisas i detSominkomstbortfall kan kompenseras. anser
förkortning skerfinns bl.a. vissmöjlighetersådanavi att avenom

tillbetalningsfristen i anslutningförlängdatillämpadeden sommar-nu
perioden.

tillmervärdesskatt anslutningioch betalningRedovisning sommar-av
perioden

förtidpunkterdelbetänkandevårtremissbehandlingenVid om nyaav
minstafördes fram de1995: 12mervärdesskatt SOUbetalning attav

fullgöraskulle få problemredovisningsbyråernaochföretagen att
redovisningstidpunkten flyttadesunderredovisningarna sommaren om

Medredovisningsperioden.eftermånaden utgångentill den 20 i av
skulletills vidareden 20regeringen tidpunktenhärtill ansåghänsyn att

20närvarande denförmånad gäller därföraugustikvar. I somvara
betalningarkategorierna skattskyldiga. Debetalningsdag för båda som

skattskyldigaförjuni ochredovisningsperiodendåskall göras avser
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med beskattningsunderlag överstigande tio miljoner kronor även
redovisningsperioden juli. Från och med den julil 1996 dennaavses

höjas till 40 miljoner kronor.gräns
Såvitt de minsta företagen innebär först och främst denavser nu

införda höjningen för redovisninggränsen mervärdesskatt förav av
helt år till miljon kronor de utnyttjar denna möjlighet inteatten som
påverkas ändrad redovisnings- och betalningstidpunkt i anslut-av en
ning till sommarperioden.

För övriga företag med beskattningsunderlag för beskattnings-som
året uppgår till högst 40 miljoner kronor, vilka många anlitarav
redovisningsbyråer, blir det den särskilda tidpunkten i augustiom
slopas fråga redovisa och betala skatt den 12 augusti iatt ställetom
för den 20 i månad. Redovisning och betalning skulle då kunnasamma
ske samtidigt med den skattskyldige vidtar motsvarande åtgärderatt
avseende innehållen preliminär skatt och arbetsgivaravgifter och
samtidigt med betalning F-skatt. Emellertid går det inte bortseav att
från de problem i praktiken finns med till nämndaävenattsom
tidpunkt åstadkomma korrekt redovisning och betalning. Samtidigten

det väsentligt tillär fördelarna med enhetlighet i frågaatt ta vara om
tidpunkter för redovisning och betalning olika skatter och avgifter.av

Med och betalningstidpunkt i månaden ökar förutsätt-en samma
ningarna för den skatt- och avgiftsskyldige samordna sin redovis-att
ning. För skatteförvaltningen innebär vidare sådan samordningen
kontinuitet i arbetet med hand skattedeklarationerna iatt ta samtom
avstämningen, kontrollen och uppföljningen i övrigt redovisningarav
och betalningar. Med hänsyn till enhetlig ordning så långtatt en
möjligt bör tillämpas bör enligt vår mening betalningar F-skatt,av
innehållen preliminär skatt, arbetsgivaravgifter och mervärdesskatt ske
vid tidpunkt. Med den 17 augusti förfallodag och densamma som
senareläggning betalningarna debiterad och innehållen preliminärav av
skatt och arbetsgivaravgifter det innebär får de skatt- ochsom
avgiftsskyldiga ha rimlig tid till sitt förfogandesammantaget attanses

fram underlag för riktig betalning. I därföraugusti bör den 17en
förfallodag för mervärdesskatt avseende redovisningsperiodenvara

juni för betalning F-skatt, avdragen skatt och arbetsgivarvagif-samt av
Samma betalningstidpunkt i månaden kommerter. härmed gälla iatt

januari och augusti.
Skattskyldiga med beskattningsunderlag för beskattningsåretsom

överstiger 40 miljoner kronor har inte sällan redovisningsfunktio-egna
De således inte iär utsträckning beroende redovis-ner. samma av

ningsbyråer eller hjälp för redovisningen mervärdesskatt.annan av
Liksom andra företag vidtar dessa skattskyldiga inte sällan i stor-
omfattning löpande under sommarperioden åtgärder för exempelvis——
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källskatt ochbetalningredovisning ochlöneutbetalningar samt av
tillräckligai dessa fall intevår mening finnsarbetsgivaravgifter. Enligt

Ocksåanslutning tillbetalningsfrist ilängreskäl för sommaren.en
ochskattedeklarationdärför lämnaskattskyldiga börkategoridenna

sommarperiodentidpunkt undervidmervärdesskattbetala somsamma
redo-juni bör såledesredovisningsperiodenövrigt. Förunder året i

26 juli. Somdenfall fullgörasbetalning i dessaochvisning senast
förut-särregleringennuvarandedenslopandetredan ärsagts en avav

skattskyldigaövrigt förunder året iförfallodagarnaförsättningarna att
kunna senareläggasmervärdesskatt skallmånadsredovisningmed av

månaden.till den 26 ifrån den 2012från den 5 till den resp.

och landstingSärskilt kommunerom

i första handomfattarkällskattoch betalningenRedovisningen av
tillKommunalskattemedlen betalaskommunalskatt.ochstatlig skatt ut

med1965:269i lagenordning sär-i denkommunerna som anges
utdebiteringmenighetskommuns ochbestämmelserskilda annanom

vardagentredjemed lika delar denUtbetalningskatt, görsm.m.av
månad under20, varjei regel deni månaden, dvs.från den 17räknat

16 § lagen§ UBL,avräkning enligt 52utbetalning skeråret. Före
bostadstillägg tilloch kommunalthustrutillägg1962:392 om

skatteutjäm-1987:560och 8 § lagen§ USALfolkpension, 12 om
alltsåminskasundvika bruttobetalningarningsavgift. syfteI att
enligtbl.a. vad dessaoch landsting medtill kommunerutbetalningarna

löpandedei preliminär skatt ochhar hållit inneuppbördsdeklarationer
kommunalskat-hänsyn tillskall betalas. Medarbetsgivaravgifter som

nettoutbe-avräkning fråganyssnämndadet efterstorlek ärtens om en
och kommuner.samtliga landstingtalning till

skatteavdraghållits inneskall§ UBL skattEnligt 52 genomsom
månad då skatteav-uppbördsmånaden efter denden 10betalas senast

vil-månadsavgift,förbetalningstidpunkt gällergjordes. Sammadraget
ochpreliminär skattinnehållenBetalningföljer 12 § USAL.ket avav

emellertid skeskallkommunermånadsavgift från landsting och genom
bestämmelsersärskildamedenligt § lagenfordran 4avräkning mot

utdebitering skatt,menighetsochkommuns m.m.avannanom
föregår utbetalningenavräkningsförfarandedetFör att avsom

ske denskall kunnautbetalningenkommunalskattemedel och själva
ochlandstingi månaden måstevardagen räknat från den 17tredje

preliminärinnehållenavseendeuppbördsdeklarationlämnakommuner
månaden § 112 i 54arbetsgivaravgifter denskatt och senast mom.

avräknings-inteomfattasInnehållen kvarstående skattUBL. av
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Skälet till det kvarstående skatt innehålls endastär undersystemet. att
årets månader och redovisas i särskild ordning under april.tre av

Det nuvarande avräkningsförfarandet och således hanteringen av
landstingens och kommunernas betalning källskatt och arbets-av
givaravgifter påverkas i sig inte det införs föratt ett nytt systemav
redovisning och betalning skatter och avgifter. Däremot börav
tidpunkten för dessa subjekts redovisning samordnas med vad som

gälla i skattekontosystemet för övriga skatt- och avgiftsskyldiga.avses
hänsynMed till dels den nuvarande tidpunkten för utbetalning av

kommunalskattemedel, dels administrativa skäl bör redovisnings-som
tidpunkt gälla den 12 i månaden. Landsting och kommuner kommer
således i betalnings- och redovisningshänseende i princip jämställasatt
med skatt- och avgiftsskyldiga med beskattningsunderlag avseende
mervärdesskatt för beskattningsåret uppgår till högst 40 miljonersom
kronor. Som det emellertid för landsting och kommunerärsagtsnyss

fråga några faktiskainte inbetalningar. Tidsâtgången för avräkningom
före utbetalning kommunalskattemedel någon senarelagdgör attav
tidpunkt i januari inte kan tillämpas i dessa fall. I enlighet med den
ordning föreslagits i det tidigare bör således den månaden12 i isom

gälla beträffandealla delar landstings och kommuners redovisning av
innehållen preliminär skatt, arbetsgivaravgifter och mervärdesskatt.

nuvarande avräkningsförfarandetDet utvidgas härigenom till att
omfatta mervärdesskatt avsnitt 9.seäven även

Tilläggas kan det omfattar församlingarinte ochatt sagtssom nu
samfälligheter.kyrkliga betyder dessa liksom i dag kommerDet att att

redovisa och betala bl.a. skatt hållits inne skatteavdrag ochgenomsom
arbetsgivaravgifter i andraordning motsvarande arbets-samma som

jfr 1994:87givare, SOU 91.s.

5.4 Betalningsfrist mellan beslutsdag
och förfallodag

Förslag: skatt eller avgift påförs särskilt be-En ettsom genom
skattningsbeslut förfaller till betalning förfallodagpå den som
inträffar efter betalningsfrist efter besluts-30 dagarnärmast en om
dagen.

skattekontosystemet månadens båda förfallodagar kunnal kommer att
beskatt-tillämpas för betalning debiteringar har sin grund iav som
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beslut be-slutlig skatt, ellerdebiteringningsbeslut, t.ex. omav
Efterfattar löpande.Skattemyndighetentalningsskyldighet ensom

förfalla till betalningdebiteringarbetalningsfrist bör dessarimlig
betyder bl.a.inträffar därefter. Detförfallodagden närmast attsom

arbetsgivaravgifter grundasochkällskattbetalningar ettsomav
förfalla till betalning antingenkunnaomprövningsbeslut kommer att

meddelades.omprövningsbeslutetberoende påeller den 2612 närden
mervärdesskatt.betalninggäller då beslutMotsvarande avom

eller avgiftsskyldigeordning bör den skatt-nuvarandeLiksom i ges
tagitbetalningen efter det hanfå fram medel tillrådrumvisst attattett

betala skatteller hon skallinnebär hanbeslutdel attett ensomav
avgift.eller

avgiftsskyldige får bör påden skatt- ellerbeslutAv det sammasom
skatte-ändringenvilken periodframgåi dag attsätt avser,somsom

fråndebiteringen,aktuellapåföra kontot denmyndigheten kommer att
eftervidareräknas, Beslutet börbörjartidpunktvilken ränta etc. -

visar denföljas kontoutdragavstämningenordinarieden ett somav-
skattekonto.avgiftsskyldigesden skatt- ellerställningenaktuella

försammanhang betydelse främstdetta närFörfallodagen har i ett
kronofogdemyndighetenskall lämnas tillunderskott tidigasteventuellt

indrivning.för
eller avgiftsskyldigeden skatt-ordning harEnligt nuvarande en

och fyra månadertvå veckorvarierar mellanbetalningsfrist casom
avgift beslutetskatt ellerTiden beror på vilkenbeslutsdagen.från som

avgifterochbetalningar skatterskallskattekontosystemetgäller. I av
betalningbeslutvilketenhetligtbehandlas på sätt oavsettett ensom

densammameningenligt vårBetalningsfristen börgrundas på. vara
betalningskrav.förgrunden ettoavsett

slag bördebiteringsbeslut angivetförBetalningsfristen ett varaav
såle-betalning kommerkrav påfrån beslutsdagen. Ett30 dagarminst
12 idenden förfallodagarnabetalningförfalla tilldes att av -

30efter detinfaller26den eller denjanuari 17 närmast attsom—
harfrån beslutsdagendagar passerat.

schablonbeskattningsbeslut,böri sammanhangetNoteras att se
för vissavgiftsbeloppvilka skatte- ochavsnitt 19.1.3, engenom

skattskyldigeredovisning från denuteblivengrundperiod av
för tidigarebeskattningsbeslutmed ledningenligt schablonbestäms av

betalningsfristföljs den nämnts.perioder inte nysssomav
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Debitering på skattekontot6

avgifter åretDebitering och underskatter6.1 av

löpande dels debiterad F-skattbokförsPå skattekontoFörslag: ett
innehållen preliminärmervärdesskatt,A-skatt, delssärskildoch

betalningsskyldigearbetsgivaravgifter denochskatt somm.m.
dels skatt ellerredovisningshandling ochi föreskrivenredovisat

beslut Skattemyndigheten.särskiltavgift påförts avgenomsom

skalldebiteringarna i skattekontoutgångspunktEn är ettatt vara
uppstår några tveksamheterdet intesådantspecificerade sätt attett

uppkommit. datumpå kontot har Ettaktuella ställningendenkring hur
vilken skatt ellerbör ocksådebitering bör Detvarjeför angesanges.

bokförs. Dettavilket beloppdebiteringenavgift samt somavsersom
så samtligaeller avgiftsskyldigesden skatt-motiveras gottatt somav

fåringår Detavgiftstransaktioner i skattekontosystemet.ochskatte-
för sammanblandning de olikanågon riskfinnasinte posterna.av

avgifter löpande kontot.olika skatter ochåret bokförsUnder
preliminärt debiterade skatterna F-skatt ochsåsom deVissa poster,

skatteregistret ochläggs in i det centralaA-skatt,särskild m.m.
bokförs på kontot förstutifrån Debiteringarnabokförs kontot detta.

fall den 12 i månaden iförfallodagen, dvs. i dettasamband medi att
inträffar.fall augusti den 17,januari och i vissa

redovisningar. Inne-grundval lämnadedebiteras påAndra poster av
mervärdesskatt debi-arbetsgivaravgifter ochpreliminär skatt,hållen

med ledning den skatt-fall, krediterasi förekommandeoch,teras av
redovisningshandling.avgiftsskyldigeseller

detmed för lågt belopp ochuteblir ellerbetalningOm görsen
skattekontot beräknasunderskott påuppkommer räntahärigenom ett

avsnitt 9.1.saldo,på detta se
eller avgifter kommasärskilda beslut skatteråret kanUnder attom

avgiften förfastställs skatten ellerdessa beslutkontot. Genompåverka
kontot dentidpunkt för debiteringperiod. Somtidigare angesen

med-den dag då beslutetförfaller till betalningdå beloppdag ett resp.
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sänkning i för-fråga beslut innebärdelades när är ett som enom
under-tidigare fastställt belopp. Ränta ellerhållande till ettett

från tidpunkt då skatten eller avgiftenpå kontot räknas denöverskott
Samtidigt med beslutetförföll till betalning.ursprungligen auto-ges

betalningsfrist, avsnitt 5.4.vissmatiskt seen

Redovisning6.2

Redovisningstidpunkter6.2. 1

avgifter ingåravseende de skatter ochFörslag: Redovisning som
12 ellerskall lämnas antingen deni skattekontosystemet senast

föreligger redovisnings-månaden beroende på detden 26 i om en
fall beroendeoch i såskyldighet för mervärdesskatt även

mervärdesskatt.beskattningsunderlagen tillstorleken av
skall redovis-augusti den 17månaden i januari ochDen 12 i

innehållen prelimi-redovisarden enbartning lämnas dels av som
skattskyldiga hararbetsgivaravgifter, delsskatt och attnär somav

beskattningsunderlagenvarje månadredovisa mervärdesskatt om
40uppgår till högstför beskattningsåretmervärdesskattavseende

kronor.miljoner
beskattnings-mervärdesskatt medredovisarSkattskyldiga som

kronorbeskattningsåret överstiger 40 miljonerförunderlag som
månaden efter redovis-den 26 iredovisningskall lämna senast

kategoriskäl skall dennafinns särskildaningsperioden. Om det
avseende innehållenredovisningkunna krävasskattskyldiga

förfalloda-den förstaarbetsgivaravgifterskatt ochpreliminär
i månaden.januari den 17,dvs. den 12 igen,

mervärdesskattede-uppbörds- ochför hanteringNuvarande rutiner av
tidigareväsentligt denbokförsinnebär betalning änklarationer att en

skattemyndigheten. Detfinns tillgänglig hosdå redovisningentidpunkt
Postgirotregistrerasinbetalningenbl.a. medhänger att avsamman

med optisk läsningdeklarationen till företagsedan skickar ett somsom
inbetalning ochmellanSambandethand redovisningsdelen.tar om

arbets-först 15alltså Skattemyndighetenredovisning känt förär ca
efter dennakalenderveckorefter förfallodagen, dvs.dagar nämnare tre

dag.
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På skattekonto där krediteringar fortlöpande skall räknasett motav
debiteringar det önskvärt debiteringarna kan bokföras på kontotär att
så tidigt möjligt. Tidsperioden mellan den skatt- eller avgiftsskyl-som
diges redovisning och debiteringen på skattekontot måste därför för-
kortas väsentligt.

redovisats det tidigareSom i avsnitt 5.3.2 kommer det för-
kontohavare skall redovisa avgifteroch betala skatter och varjesom
månad finnas två olika tidpunkter för betalning skatter ochatt av-
avgifter beroende storleken kontohavarens beskattningsunderlagav

mervärdesskatt.till I beskattningsunderlagen ingår då inte gemenskap-
förvärvsinterna och import, bet. 1995/96:SkU31. Om beskattnings-se

underlagen för beskattningsåret uppgår till högst 40 miljoner kronor
skall samtliga skatter och avgifter betalas den 12 i månaden isenast
januari och augusti den 17 mervärdesskatten då i andra månadenmen
efter redovisningsperioden. För den beskattningsunderlagvars
överstiger 40 miljoner kronor skall innehållen preliminär skatt,
arbetsgivaravgifter och debiterad preliminär skatt betalas den 12 i
januari den i månaden17 medan mervärdesskatten skall betalas den
26 i månaden efter redovisningsperioden.närmast

För den antalsmässigt kontohavare skall såledesstörsta gruppen
samtliga skatter och avgifter betalas den 12 varje månad. Denna
kategori kontohavare bör därför lämna redovisning den i12även
månaden redovisningen då kommer två olikatrots att att avse
redovisningsperioder för innehållen skatt arbetsgivaravgifterochen-

föroch mervärdesskatt.en
För den andra kontohavare 10 000 skattskyldigagruppen ca- -

skall betalningar i flertalet fall både den 12 och den 26 igöras
månaden. kan dåMan tänka sig den skattskyldige vid varjeatt
tidpunkt då skall följasbelopp redovisning betalas,skallett som av en
också in redovisningshandling. Det skulle för flertalet arbets-ger en
givare inom denna innebära redovisning fick lämnas tvåattgrupp
gånger varje månad. Skattemyndigheten skulle då behöva stämma av
dessa konton efter varje sådan redovisning. Det skulle också kunna bli
fråga föra betalningar, sända två betalningskrav,att ut eventu-om om
ellt ha två månadrestföringar varje Effektiviteten i skattekontotm.m.
liksom effekternade positiva för de skatt- och avgiftsskyldiga i form

samordning och förenkling skulle härigenom delvis förlorade.av
Vi föreslår därför ordning där avlåmnandet redovisnings-en annan av
uppgifter i stället knyts till den de två betalningstidpunkternasenare av
i månaden, den 26. innebär skattskyldigDet med beskattnings-att en
underlag avseende 40 miljonermervärdesskatt överstigande kronor och

har innehållen arbetsgivaravgifterpreliminär skatt, och mervär-som
desskatt redovisa preliminär skattendast betalar innehållen ochatt
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i månaden. Den 26 ii januari den 17arbetsgivaravgifter den 12
arbetsgivaravgifter ochskatt,innehållen preliminärredovisasmånaden

redovis-eventuell mervärdesskatt. Närbetalasmervärdesskatt samt
olikaSkattemyndigheten bokförs dekommit in tillharningshandlingen

denförfallodag, den 12 eller 26.påbeloppen i kontotredovisade resp.
eller överskott. Etteventuella underskotträknasRänta gemensamt

Även överlämnandet förfallförekommandebetalningskrav sänds i ut.
månad, avsnitttillfällevid högsthärmed skeindrivning kan ett per se

avgiftsskyldigaochför såväl de skatt-när10. Pâ så sätt somman
förenkling.samordning ochriktning ökadimyndigheterna längre mot

Även återbetalning harskattskyldige begärdå deni de fall somen
ställasmervärdesskatt bör kravöverskjutande ingåendesin grund i en

Skattemyndighetenfullgjorts.perioden harredovisningen föratt
innehållenavseenderedovisningfall kunna krävavidare i vissaskall

förfallodagenden förstaarbetsgivaravgifter vidochpreliminär skatt
kontrollåtgärdereffektivaförmöjlighet behövsi månaden. Denna att
uppföljning viddetgällersärskilda fall. Främstvidtas iskall kunna

generellt riktadeMenbetalningsförsummelser. ävenupprepade
varje för-redovisning vidmotivera kravkankontrollinsatser

borgenärsrollenförförutsättningarskapasHärigenomfallodag. att
förebyggandebl.a.effektivt sättskall kunna utövas ett genom

bör kunnadettatidigt agerademöjlighet tillåtgärder. Den ett gersom
förutsättningarSamtidigtrestföringar begränsas.antaletleda till att ges

fall tidigareförekommandeSkattemyndigheten i änför att annars
Befogen-indrivning.kronofogdemyndigheten förkrav tilllämna ett

ianvändas baraemellertidförtid börredovisning ikrävaheten att
undantagsfall.

Redovisningsuppgifter6.2.2

skattedeklarationiskall lämnasredovisningFörslag: Den ensom
det finnsför vilkaavgifterskatter ochsamtliga deskall omfatta en

denbetalning undertillförfallerochredovisningsskyldighet som
redovisasskalluppgifteraktuell. Deperiod är avsersomsom

in-arbetsgivaravgifterpreliminär skatt,innehållenbl.a. samt
mervärdesskatt.utgåendeochgående

redovisningenställasbörgrundläggande kravfyrafinnsDet som
avgifter. följande:och Deskatter ärav
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Redovisningen skall innehålla de omsättningsuppgifter-
avseende mervärdesskatt svenskt medlemskap i EUettsom
kräver.

Redovisningen skall innehålla tillräckliga uppgifter för en-
korrekt debitering på skattekontot.

Redovisningen skall skapa förutsättningar för så tidig-
debitering på kontot möjligt.som

Redovisningen skall innehålla tillräckliga uppgifter för att-
Skattemyndigheten skall kunna kontrollera uppgifterna.

Redovisningen bör innehålla uppgifter preliminär skatt, arbets-om
givaravgifter och mervärdesskatt. Alla identifikationsuppgifter i
redovisningshandlingen bör förtryckas.

Bland följande uppgifter behöver sannolikt vid varjeannat anges
redovisningstillfälle.

Mervärdesskatt
Utgående skatt 25 %-
Utgående skatt %12-
Utgående skatt %6-
Utgående skatt på varuförvärv från EG-
Avdragsgill ingående skatt-

betala/återfåSkatt att-
skattepliktig omsättning inom landet-
Skattefri inomomsättning landet-
Exportomsättning-
Värde varuleveranser till EGav-
Värde varuförvärv från EGav-

De två sistnämnda uppgifterna redovisas vidare till Statistiska
Centralbyrån SCB. finnsDet 430 000 företag registreradeärca som
till mervärdesskatt. Av dessa 50 000 eller importföretag.är export-ca

Innehållen preliminär skatt
Innehållen preliminär skatt på lön och särskild inkomstskatt för-

utomlands bosatta
Innehållen preliminär skatt och utdelningränta-

Arbetsgivaravgifter
Det underlag avgifterna baseras påsom-
Kostnadsavdrag-
Månadsavgift betalaatt-
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på visshar tillämpatslägreKryssmarkering procentsatsattangersom-
avgiftsunderlagetdel av

arbetsgivarav-ochpreliminär skattavseendeuppgifterDe angettssom
idag lämnasiuppgifterdefärrebetydligt ängifter är ensom

uppbördsdeklaration.
underlöpandeuppgifter lämnasdessaendastförutsättningUnder att

exempelvisskyldigai ställetarbetsgivareberörda attåret bör vara
avgiftsunderlagoch dekostnadsavdragspecifikation överlämna en

arbetsgivarav-uträkningvidanväntsvilka lägre procentsatser av
föranvändas enbartdåspecifikation börsådan attEngifterna.

arbetsgivaravgifternafalli deredovisningartidigarespecificera
avgiftsunderlagetdelnågonmed lägreberäknats procentsats av

villarbetsgivareberäknats. Ensärskild löneskattde fallieller som
detbör interedovisning göralämnadtidigarekorrigera genomen

specifikationen kanlämnandeförLämplig tidpunktspecifikationen. av
handlingar börSkildakontrolluppgift lämnas.medsambandi attvara

användas.då
uppbördsåret 1993/94fördetsammanhangi detta ärintresseAv att

tillgängligAvuppbördsdeklarationer.miljoner2,7avlämnades ca
följande.framgår bl.a.statistik

0812 691Uppbördsdeklarationer st
53133kostnadsavdrag stmedvarav

utlandsanställda
18319avgiftsunderlag B st

utlandsanställda
326D-Gavgiftsunderlag st

230 531löneskattsärskild st
9585utbildningsvikariat st

stödomrâdet 75251 stinre

ATP-endastvilkenförersättningAvgiftsunderlag B avser-
utlandsanställda.huvudsak föribetalas,avgift skall

stödområdetinreC förutomavgiftsunderlag1994/95 innehålleruppbördsåretFör
uppbördsdeklarationer898281avlämnadesårFör dettaaltställningsstöd.generellt

anställningsstödet,generellaersättningslagstiftning för detC. Enavgiftsunderlagmed
april 1995.li kraft denträddeanställningsstöd,1995:287lagen om
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Avgiftsunderlag D ersättning till personal i USA elleravser-
Kanada Québec för ersättning för vilken samtligautom

folkpensionsavgiftavgifter ATP- och skall betalas.utom
Avgiftsunderlag arbetsgivare iE USA eller Kanadaavser-

för ersättning för vilkenQuébec samtliga avgifterutom utom
folkpensionsavgift skallATP- och betalas.

Avgiftsunderlag ersättning till personalF i Québecavser-
folkpensions-,för vilken endast ATP-, och arbetsskadeavgift

skall betalas.
Avgiftsunderlag G arbetsgivare i Québec för ersätt-avser-

för vilken samtliga avgifter folkpensions-ning ATP-,utom
och arbetsskadeavgift skall betalas.

framgårSom denna uppställning det endast begränsat antalär ettav
det totala antalet avlämnade uppbördsdeklarationer där det ärav

nödvändigt lämna särskilda uppgifter. förenklat uppgiftsläm-Ettatt
årnande under löpande torde kunna förenkla såväl arbets-avsevärt

skattemyndigheternas hantering redovisningen.givarnas som av
för åstadkomma skattemyndigheternaBland snabbt fårattannat att

redovisningsuppgifternatillgång till det nödvändigt skiljaär att
inbetalningskort och deklaration. Många inbetalningar dessutomgörs

något inbetalningskort används. också såDet redovis-ärattutan att
inbetalningskort ioch handling begränsar förning utrymmetsamma
uppgifter.lämnaatt

deklarationen i skattekontosystemet skattedeklara-Den nya en-
bör därför lämpligen utformas så inbetalningskortettion skiltäratt——

från redovisningshandlingen.

Redovisningssätt

skatteförvaltningen pågår inriktad förbättradeInom översynen
redovisningsmetoder. Målsättningen förkorta hanteringstider,är att

för företag och skatteförvaltning, administrationskost-underlätta sänka
Avsikten skatt- och avgiftsskyldiga skall kunnanaderna, är attm.m.

redovisning på i princip valfrittlämna sin sätt.
möjligheter den tekniska utvecklingen för med sig kommerDe som

tillhärvid självfallet Inom näraliggande framtid iatt tas vara. en -
med skattekontosystemi samband kan börja användasstort att ettsett

förutsättningar finnas förakommer sannolikt redovis-överatt att-
till skattekonto exempelvis linjeöverföring ellerningar ett genom

uppgifter,Redan olika räkenskapsutdrag fråndiskett. t.ex.tasnu
in hjälp sådan teknik.företag, med av
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redovisningsnummerSärskilt

arbetsgivareUBL hari 53 § lbestämmelsernuvarandeEnligt mom.
kontrolluppgifterochuppbördsdeklarationerlämnamöjlighet atten

i dagmöjlighetDennaredovisningsnummer.särskiltunder ansesett
samordna-ochintegreradeskattemyndigheternasiproblemvissavålla

fördel för detillredovisningsmetodenSamtidigtverksamhet. ärde
ställningRSVdet lämnasmening börvårEnligt att taskattskyldiga.

eller andraredovisningsnummersärskildaså fall huriochtill om
förinomanvändasbörredovisningsmetoder nyttettliknande ramen

intefråga kandennai lagregleringNågonskattebetalningssystem. av
nödvändig.anses

i skattekontosystemetslutliga skattenDen6.3

samband medikontotbokförs att ettSlutlig skattFörslag:
skattpreliminärbokförsSamtidigtfram.skattebesked somtas

kontrolluppgift.iredovisats
bokförsskattenslutligadenberäkningändradbeslutEtt avom

betalning.tillförfallerskattebeloppetdåden dagpå kontot

kontot ipåslutliga skattendenbokförabörSkattemyndigheten
vissabetyderDetsändsskattebesked attmed ut.samband att ett

taxeringså-månad underaugustiiredandebiteraskommerkonton att
Skatte-år.månaddecemberiförstdebiterasandramedan sammaret,

slutskattsedeln.nuvarandedenbl.a.beskedet ersätter
antingenupphovavstämningenföljandedenochDebiteringen ger

eller under-uppstår över-dettilleller ettutjämnaskontot atttill att
kontot.skott

tilltidpunkt,angivenvidtäcktskall senasteunderskottEtt envara
efterbetalasöverskottEttbetalningsfristautomatisktvilken ges.en

kontohavaren.tillutredningeventuell ut
beslutgrundändrasför året ettskattenslutliga t.ex.denOm av

överkla-anledningmeddomstolsbeslut ettelleromprövning avettom
betalningsdagutifrån denkontoteller krediteras somgande, debiteras

beslutetkontotunderskottellerDetbeslutet. över-i somangetts
förslutliga skattendenändring etttillupphov är att avse som enger

fastställstidigareinteskattskyldigeden taxeratsOminkomstår.visst
beräknasbeslutet. Räntaförsta gångenförskattenslutligaden genom
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falli förekommande fr.o.m. den 13 februari under taxeringsåret, se
avsnitt sagda kan9.1.4. Det illustreras följande sätt.

Exempel:
slutliga skatten för inkomståret uppgårDen till 50 000 kr.

Skattemyndigheten taxeringsbeslutet i viss frågaomprövar en
beslut meddelasoch innebär taxeringen höjs.ett attsom
följandeDen skatteberäkningen visar den slutliga skatten föratt

inkomstâret rätteligen skulle ha uppgått till 60 000 kr.
På skattekontot debiteras belopp l0 000 kr. Debiterings-ett om

dag den dag då eventuellt underskott skall täckt.är ett vara
Ränteberäkningsdag den 13 februari under taxeringsåret.är Ränta
debiteras i samband med månadsavstämningen.

131





SOU 1996:100

7 Kreditering på skattekontot

7. 1 Krediteringsprincip

Förslag: På skattekonto bokförs varje betalningett den skatt-som
eller avgiftsskyldige gör.

Betalningar och övriga krediteringar skall bokföras någonutan
inbördes avräkningsordning mellan olika skatter och avgifter på
kontot.

I det föregående har betonats vikten skattekontots debiteringarattav
tydliga. Det nödvändigtär bl.a. förär den skatt- eller avgiftsskyl-att

dige skall få klar bild sin skatte- och avgiftssituation.en av
Krediteringar skulle i skattekontosystemet kunna bokföras sättett

liknar dagens där varje inbetalning specifik skattsystemsom avser en
eller avgift. de fallI konto visar underskott framgår det då vilkenett
skatt eller avgift skuldensom avser.

Med sådan ordning blir emellertid fördelarna meden ett system
med skattekonton begränsade. finnsavsevärt Det visserligenmera en
samlad bild den skatt- eller avgiftsskyldiges debiteringar ochav
krediteringar. Men de förenklingar i administrativt hänseende som
anförts huvudskälen till nuvarande bör utvecklasett att systemsom av
i samordnande riktning näs inte. finnsKvar skattemyndigheternas
resurskrävande arbete med olika skatter och avgifterstämma föratt av

förasig, belopp mellan skatte- och avgiftsdebiteringar och perio-om
der, Dessutom måste inbetalningshandlingar märkta såm.m. attvara

betalning till debitering.rättstyrsen
Ett hanterasätt betalningar och övriga krediteringarannat påatt

skattekontot bokföra demär de hänförs tillatt viss skattutan att en
eller avgift. En betalning krediteras helt enkelt kontot betal-som en
ning avseende skatter och avgifter. Det innebär Skattemyndighetenatt
hanterar samtliga skatter och avgifter ingår i konto förett ettsom
kontohavaren sammanhållet och enhetligt l sin renodladesätt. form
leder detta förfarande till det inte vid något tillfälle kanatt anges
vilken skatt eller avgift betald obetald.är I fall gällervartsom resp.
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skatt-denSå längebetalats.debiteradesamtligaintedet posterom
konstaterasbetalningsskyldighet kansinfullgöravgiftsskyldigeeller

i sin helhet.betalatsdebiterats haravgiftochvarje skattatt som
överbetalning gjorts.falletDetsamma är om en

betalasingår i skattekontosystemetavgifterochde skatterAtt som
åsyftade för-innebära detordeavräkningsordninginbördes attutan en

uppnås. Samtidigtförfarandetskatteadministrativadetenklingarna av
utformningenrörandeövervägandensärskildaordningdennakräver

hanteringsrutiner. När-ochbestämmelservissatillämpningenoch av
solidariski § UBL,81betalbrottetfrågadetta igällermast om

EU-bidragetsförmånsrätt,utlandshandräckning,betalningsskyldighet,
förutsätteri dagtilläggspensionsavgift attbetalningstorlek och somav

Ävenbetalats.avgift harellerspecifik skattkandet enomanges
utgår frånbokföringstatistikändamål ellerförlämnasuppgifter som

avgift.ellerskattvissspecificerasbetalningatt enen
inteuppkommakanproblemdeuppfattningvårEnligt är somnya

medfördelarnadeomfattning uppvägerellersådanalls enattartav
olika skatterdebiteringarmellanavräkningkrediteringsordning avutan

skattekonto.avgifteroch ett

Likafördelningsmetoden7.2

och detskattekontopåunderskottfinnsOm detFörslag: ettett
obetald skallbetald elleravgiftellerskatt ärbehöver enanges om

avgifterochskattermellan deproportionelltfördelasunderskottet
perioden.aktuelladenunderpåförtssom

avgiftsskyldige harellerskatt-denfinnsbehovfalldeI att omseav
debiteringmyckethuravgift ellerellerskattvissbetalat somenaven

betalningargjordaskall skefördelningviföreslårbetalatshar att aven
frånutgårproportionering. Den attlikafördelningsmetodenligt en

endastlika. Ombehandlasskallavgiftskatt ellerbetalningvarje av en
avgiftsbeloppetochskatte-debiteradesammanlagtdetandelviss aven

kvotdelefter denbetaltdelbeloppdebiteratvarjebetalats,har anses
debiteringarna.sammanlagdadedelbeloppen utgör avsom

delvisförutsättermetodenbeskrivna ettden attTillämpningen av
avgifter. lochskatterbetalningaranläggasfårsynsätt avnytt

varjebetalaviktigtlikaperspektivenskildesden attblir detprincip ur
Även blir densidaallmännasfrån detavgift.ellerskattförekommande
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principiella utgångspunkten alla skatte- och avgiftsbetalningaratt anses
lika viktiga. Det angivna fördela betalningarsättet skatter ochatt av
avgifter leder till ytterligare förenklingar det skatteadministrativaatt av
förfarandet kan åstadkommas. I vissa situationer utgångspunktenär för
proportioneringen antal konton, exempelvis det gällerett stort när att
bestämma storleken det svenska EU-bidraget, medan det i andraav
situationer, exempelvis i samband med utlandshandräckning, är ett
enskilt konto intressant. följandeär I det redogörs för lika-hursom
fördelningsmetoden kan tillämpas i nämnda situationer. Därefter tas

fall då likafördelningsmetoden inte bör användas.upp

Det svenska E U-bidraget

Enligt gällande regelverk inom EU skall medlemsländerna genom av-
gifter bidra till finansieringen gemenskapsbudgeten. Avgifterna be-av
står tullavgift, importavgift på jordbruksprodukter, mervärdesskat-av
tebaserad avgift avgift beräknad på bruttonationalinkomsten.samt en

denSenast 31 juli varje år skall medlemsländerna till kommissionen
lämna redogörelse för hur mervärdeskattebasen beräknats. Dennaen

liggerredogörelse sedan till grund för slutreglering den mervär-av
desskattebaserade avgiften. Regeringen har uppdragit Riksskattever-
ket administrera den mervärdesskattebaserade avgiften.att

Beräkningen mervärdesskattebasen grundar sig på uppställningav en
EG-kommissionens budgetdirektorat den 9 november 1993 redo-som

visat i promemorian Determination of the uniform VAT own resour-
base. Grunden för beräkningen den under föregående kalen-ärces

derår betalda mervärdesskatten.
Avgifter skattetillägg, förseningsavgift, restavgifter, dröjs-m.m.

målsavgifter och ingår iräntor betalda belopp skall räknassom av.
I skattekontosystem kommer det finnas uppgifter debite-ett att om

ringar på kontot för varje särskild skatt eller avgift medan inbe-
talningarna inte går hänföra till något specifik skatt eller avgift.att

kontohavareFör har betalat enligt samtliga debiteringar ochsom
konto således utjämnat kan det inledningsvis konstateras deär attvars

debiterade beloppen för mervärdesskatt desamma denär mervär-som
desskatt har betalats.som

få framFör uppgift betald mervärdesskatt för övrigaatt omen
skattskyldiga kan likafördelningsmetoden användas. Nämnas bör att en
jämförelse mellan inbetalade och restförda belopp visar endastatt ca
2,5 den debiterade mervärdesskatten obetald ochärprocent attav
således 97 den debiterade mervärdesskatten betalats.över procent av

fördelning enligt likafördelningsmetoden innebärEn proportione-en
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Omidebiteringarnatillförhållande systemet.ibeloppbetaldaring av
debitering-samtligatredjedelexempelvismervärdesskatten utgör aven

mervärdesskattenlikafördelningsmetoden attinnebärsåpå kontot,ar
förlämnatsfordringarsamtligatredjedelockså somutgör aven

indrivning.

Utlandshandräckning

uppkomnaavgiftsfordringarochskatte-utlandetiindrivningFör av
antalmedhandräckningavtal ettingåttSverigeharlandetihär om

exempelvis ihänseendeni vissasigskiljerAvtalenländer.olika
omfattas.avgifterochskattervilkafråga somom

fordransaldoendastindrivningsuppdrag ettutgörs avsersomEtt av
omfattasskallhelheti sin ettsaldotavgifter. För avoch attskatter

skatteralla deockså omfattaravtalethandräckningsavtal krävs attvisst
Fråga kanskattekontot.aktuelladetihanterasavgifteroch som

omfattasöverlämnadedetbeloppvilketuppkomma somsåledes avom
avtalet.av

Under årländer.nordiskagällerhandräckningsärendenflestaDe
handräckningsfallennordiskaDeansökningar.875gjordes 11995

fall berörflertaletiochsmåoftabeloppen ärkännetecknas attav
torde inteDessatjänsteinkomster.uteslutandemedfysiska personer

tillämpningsproblem.någrainnebära
få.länderutomnordiska ärhandräckningsärendenDe avsersom

Ärendena inteärenden.sådana165handlades avser1995årUnder
ellerskattertill vissabegränsadeoftaochbelopp ärsällan större

tjänsteinkoms-delenÄven tillomfattar störstaärendendessaavgifter.
ter.

myckethurkonstateranödvändigtblirdet av endär attärendenDe
såledessigobetalda begränsaravgifter ärochskatterfleraeller som

handräckningsärenden utom-fårelativttill avserhand somförstai
dessaibeloppobetaldauppgifterfå framländer. Förnordiska att om

tidigareframgått i detSomanvändas.likafördelningsmetodenkanfall
sigfördelarinbetalningarnafrånlikafördelningmed attmetodenutgår

frågaidebiteringenandelhurutifråndebiteringar stor sompå kontots
proportionering.debiteringarsammanlagdakontotsutgör av
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Undantag från likafördelningsmetoden

Som redogjorts för innebär likafördelningsmetoden betalningarattnyss
finnsdet underskott på skattekonto fördelas proportionelltnär ett ett

mellan de skatter avgifteroch påförts under viss period.som en
fall får likafördelningsmetoden konsekvenserI denett par som ur

betalningsskyldiges perspektiv får mindre tilltalande. Somanses
återkommer till i det gäller det vid tillämpning obestånds-senare av
rekvisitet i 2 9 konkurslagen ikap. § samband med konkurs, avsnittse

detta fall bör därför likafördelningsprincipenlO.5.2. I inte användas.
förhållanden sig gällande då frågaMotsvarande solidariskgör är om

betalningsskyldighet, avsnitt 19.2.5. Om flera betalningsskyldigaärse
för skatteskuld bör betalning till den skattskyldiges skattekontoen en

princip i första hand hänföras till den skulden. Likafördelnings-i
således inte heller tillämpas i dessa fall.metoden bör

Kreditering preliminär7.3 skattav

kontrolluppgift bokförsFörslag: Preliminär skatt redovisas isom
samtidigt slutliga skatten. krediteringskattekontot den Ensom

beskattningsbeslutpå skattekontot kan också grundas på särskilda
leder till skatt räknasatt om.som en

7.3. 1 Allmänt

Innehållen preliminär skatt för arbetstagare skall under årresp.en
debiteras vid redovisningen och krediteras vid betalningen. Bokföring

på arbetsgivarens konto. Debiteringen sker löpande med ledningsker
redovisningshandlingar skattedeklarationerde arbetsgivarensomav

förlämnar under året. Sådan debitering sker redovisare,även annan
skyldiga redovisa preliminär skattexempelvis banker, är attsom som

från och utdelningar.hållits inne skatteavdrag Motsva-räntorgenom
kontrolleras underrande betalningar krediteras och löpande år endast

arbetsgivarens eller motsvarande konto. Hur den preliminära skat-på
fördelar redovisas först i ochsig på arbetstagare med attten resp.

kontrolluppgifter den januari åretlämnas, vilket skall ske 31senast
inkomståret. Kontrolluppgifterna härvid såväl krediterings-efter utgör

underlag för underlag för kontroll de redovi-arbetstagare avresp. som
sade skatter på arbetsgivarens konto under året. Detdebiteratssom
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kontrolluppgiften tjänar underlag förtilläggas härutöverbör att som
slutliga skatt skall bestämmas förfastställande och kontroll denav som

den skattskyldige.
särskild A-skattskattskyldig med F-skatt eller denFör utgören
för det belopp skallpreliminärt åsatta debiteringen underlag som
skattskyldige både A-skattslutliga skatten. Har denräknas denmotav

preliminärt debi-preliminär skatt avräknas såväl denoch debiteraden
den redovisade A-skatten.terade skatten som

skillnadenskall fr.0.m. viss tidpunktRänteberäkning görasen
slutliga skatten, avsnitt 9.1.4.preliminära och denmellan den se

under- eller överskottUtgångspunkten för beräkningen ränta ettav
i det följande.slutlig skatt tassom avser upp

kontrolluppgiftPreliminär via7.3.2 skatt

arbetsgivare, bank eller harpreliminär skattInnehållen som annan
påtillgodoräknas och krediteraskontrolluppgift skallredovisat i

preliminärskattskyldig betalningförskattekontot avsom enresp.
kontrolluppgiften kommer in,kunna skeprincip skulle detskatt. I när

inkomståret. Flera skälmånad året efterfr.0.m. februaridvs. redan
kontrolluppgiftipreliminär skatt redovisatsemellertid förtalar att som

först iskattskyldiges kontooch krediteras på denbör bokföras sam-
kontot.debiterasmotsvarande slutliga skattenband med denatt

kontrolluppgift i första hand löntagare.i berörredovisasSkatt som
proportion till in-allmänhet i direkti dessa fall står iSkattebeloppet

tämligen välflesta fall förväntasoch kan i de allra stämmakomsten
debiteras.kommer Attslutliga skattmed denöverens attsom senare

redovisatsskattebeloppslutskattedebiteringen krediterainnan ett som
intäktsräntorfiktiva överskott ochkontrolluppgift kan medförai att

den slutligai kontot fram till desshanterasuppstår och kommer attatt
avräkningsordning intenågonMed hänsyn tillskatten debiteras. att

förhållandetkrediterade kan också detför belopptillämpas motsatta
redan tidigarei anspråk fördvs. betalningenaktualiseras, att tas en

då bliResultatet kan betal-eventuellt restförd skuld.debiterad och ett
ellerrestföring sker för hela deleventuellningskrav och att enen ny
har betalatskorrekt preliminär skattskattenden slutliga trots attav

mindre lämplig särskiltsådan ordning förefallerunder året. En som
påverka tidpunkten förmöjlighet självskattskyldige inte harden att

tillgodoräknas.preliminära skattendennär
krediteringen behovettill avvakta medskälEtt är attattannat av

skattskyl-skall räknas denriktigheten de beloppförst säkerställa som
enligt kontrollupp-preliminär skattAvstämningendige tillgodo. av
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gifter de belopp arbetsgivare löpande redovisat i skattedekla-mot som
under året leder inte sällan till förändringarrationer de beloppav som

redovisats i kontrolluppgifterna.
vidare angeläget så långt möjligt skapa likformigtDet är att ettsom

förfarande för avräkning preliminär skatt alltså vilkenoavsettav -
kategori skattskyldiga avräkningen gäller. På sätt attsom samma som

naturligt kreditera och räkna debiterad preliminär skattdet är att av en
först den slutliga skatten debiteras får detta naturligt vidnär anses
motsvarande föravräkning skattskyldig med A-skatt.en

bokförasHur och debiterad slutlig skatt bör skattskyldigsnär en
har redogjorts för i det föregående. Av bl.a. de skälkonto som nyss

bör också preliminär skatt redovisats i kontrolluppgiftangetts som
krediteras den skattskyldiges konto samtidigt den slutliga skattensom

fördebiteras. Framhållas bör själva tidpunkten denna debiteringatt
kreditering kontot inte har med den ränteberäkningsdagoch göraatt
skall tillämpas för beloppen. Samma ränteberäkningsdag bör medsom

det undantag i det följande gälla både den debiterade slut-som anges
kontrolluppgift.liga skatten och den preliminära skatt redovisats isom

följande fr.o.m. den februariSom i det skall räknas 13räntaanges
inkomståret.året efter

särskild7.3.3 F-skatt och A-skatt

påförts för visst inkomstår skallDebiterad preliminär skatt har ettsom
debiterats för året. Avräkningräknas den slutliga skatt harmot somav

skattekontot vidske den preliminära skatten krediterasbör attgenom
skatten påförs och debiteras kontot.den tidpunkt då den slutliga

för slutliga debiteras den skatt-Ränteberäkningsdag den skatt som
skyldiges konto bör i dessa fall densamma för A-skatt. Vadsomvara

preliminär skatt skall krediteras och räknasgäller debiterad som av
det emellertid inte lika självklart vilken ränteberäkningsdagkontot är

skall tillämpas.som
ellerden debiterade preliminära skatten medOm stämmer överens
inteden slutliga skatt debiteras torde något problemlägre änär som

skillnadsbeloppet.uppkomma för hantering och ränteberäkning av
Hela den preliminära skatten bör i detta fall krediteras kontot med

ränteberäkningsdag gäller för den debiterade slutligasamma som
varvid fr.o.m. denna dag beräknas på det eventuellaskatten ränta

underskottet.
debiterade preliminära skatten högre den slutligaOm den är än

ställning till hurskatten blir det nödvändigt överuttagetatt ta av
preliminär skatt skall räknas på kontot. Ett naturligtvissätt är attav

139



Kreditering på skattekontot SOU 1996:100

hela den preliminära skatten på kontot medi detta fall krediteraäven
ränteberäkningsdag för den slutliga skatten. Ränta påsomsamma

skattekontot räknas då fr.o.m. denna dag. Haröverskottet den
fullgjort samtliga sina preliminärskattebetalningar påskattskyldige ett

denna ordning också väl med vad gäller förkorrekt sätt stämmer som
preliminär skatt för högt belopp.A-skattskyldig betalat med etten som

året ochfallen betalas den preliminära skatten löpande under debådaI
får sig till godo på fr.o.m.skattskyldiga räkna överuttagetränta

uppstår emellertid det vid avräkningstillfälletdag. Problem omsamma
skattskyldige och denna fordran helt ellerfinns fordran denen

till följd utebliven betalning den debiteradedelvis uppkommit avav
i fall kreditera och räkna hela denpreliminära skatten. Att detta av

ränteberäkningsdag den slutligamedpreliminära skatten somsamma
ha påförtskostnadsräntor redan kaninnebär deskatten att som

Så blir falletfordringen kvarstår kontot.den tidigaregrund trotsav
visar sigi efterhand hatagits för debiteringde kan ha utatt somen

exempel.åskådliggöras medför Problemet kanvarit ettstor.

debite-enda debitering på kontotskattskyldiges utgörsDen av en
för indrivningobetald och har lämnatsF-skatt. Skattenrad är

fastställs till nollslutliga skattendebiterade Denjämte räntor.
kronor.

densåväl den slutligapå skattekontot bokföraAtt pre-som
februariränteberäkningsdag den 13liminära skatten med peren
upphörkapitalskuldeninkomståret innebär visserligenåret efter att

Resultatetkvarstår på kontot.dag. påfördadenna Men räntorper
med belopp motsvarandeindrivningsuppdragfall bliri detta att

fortsatt kravåtertas medanF-skatten kommerkapitalskulden att
betalning ställs på räntebeloppet.på

fall harskattskyldige i dettaVisserligen kan hävda denattman
rimligtvis bör ha haftochpreliminärskattebetalningarmisskött sina

inkomst-debitering undersin preliminärasjälvmöjlighet att anpassa
under-förmindre tilltalandedetta detåret. Trots räntaär ettatt ta ut

visar sig intefakta kända,vid tillfälle, alla ärskott närettsom senare
förskatten kanförhållandena. för högt debiteradede Denspegla rätta

skatt-Skattemyndigheten dengrund i beslut frånha sinövrigt ett som
försökt påverka.resultatskyldige utan

preliminär skattdebiteradalternativ lösning till avräkningEn av en
förfarandeden slutligt debiterade skattenhögre äränär ett somsom

påKreditering avräkning kontotoch görspåminner dagens system.om
tillämpas endast för13 februariränteberäkningsdagen denattgenom

slutliga skattuppgår till denpreliminära skattendel denså stor somav
i ställetpreliminär skatt tillämpasdebiteras. För överuttag enavsom
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förfallodagen för den eller deränteberäkningsdag i enlighet med
månadsdebiteringar inte hade behövt påföras med hänsyn till detsom

utfallet. Utgångspunkten bör här sådan avräkningslutliga attvara en
för månadsdebiteringar förfalliti första hand de hargörs senastsom

till betalning.
skulle kunna anföras nämnda ordning F-Vad är attmot ensom

skattskyldig under förutsättning han sköter sina betalningaratt av pre-
skatt blir räntemässigt gynnad jämfört med den har A-liminär som

F-skattskyl-med motsvarande preliminär skatt. Denskatt överuttag av
fall fr.o.m. den tidpunktfår i detta sitt överskott redandige ränta

inkomståret dä överskott uppstår, medan motsvarande förunder ränta
A-skattskyldige börjar beräknas först fr.o.m. den 13 februari åretden

framhållasinkomståret. bör emellertidefter Det att uttaget av
på skilda ochfrån de båda kategorierna vittpreliminär skatt görs sätt

förutsättningarnormalt har mycket bättreden A-skattskyldige attatt
tillräcklig preliminärinkomstâret dåfr.o.m. den tidpunkt underredan

beskattningfortsatt preliminärbetalats undvikaskatt har attgenom
skisserade lösningen förVi därför denansöka jämkning. attom anser

Beräkningenskatt bör väljas.debiterad preliminär räntauttag avav
för de debiteringar intetill förfallodagarnasåledes knytasbör som

hade behövt göras.

Kompletteringsbetalning till skattekontot.47.3

Bakgrund

preliminärgrundläggande princip i skattebetalningssystemetEn är att
så möjligt kanskall betalas med beloppskatt nära antasett somsom

skatten skall vidareskatten. preliminäraden slutliga Denmotsvara
förvärvande. Reglernatill inkomsternassuccessivt i anslutningbetalas

ischablomnässiga och förutsätteremellertidpreliminär skatt ärom
riktiginitiativ tillskattskyldiga självautsträckning deviss taratt en

med F-skattsärskilt skattskyldigagäller iavvägning skatten. Detav
möjligheterpraktiken har tämligensärskild A-skatt vilka ieller stora

det gällerskattens storlek. Menpåverka den preliminärasjälvaatt
påtjänste- och kapitalinkomsterskattskyldiga vid sidanockså avsom

reali-skatteavdrag har andra inkomster,skallvilka det göras t.ex.
eller fastig-betala förmögenhetsskatteller skallsationsvinster, som

hetsskatt.
låg eller arbets-preliminär skatt fördebiteringOm är om enen av

förhållande till denskatteavdrag iför lågtgivare har gjort ett
skattskyldige med stödkan denförväntade slutliga skatten, av nuva-
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kompletteringsbetalning preliminärbestämmelserrande göra aven
kvarskatteavgift.undgå Senastefyllnadsinbetalning, förs.k.skatt, att

februari under taxeringsåret.den 10för sådan betalningtidpunkt ären
fyllnadsinbetalning,preliminär skatt, s.k.betalning görsEn somav

kvarskatteavgiftberäknas påtidpunkt medför detefter denna att en
20 000 kronor. Om dendenna överstigerkvarstående skattenden om

fyllnadsinbetalningenkan dockkvarstående skatten lägre görasär
kvarskatteavgiftmajden 3 ut.utan att tassenast

syften. delskvarskatteavgiften har två DennuvarandeDen utgör en
få till stånd betalningpåtryckningsmedel förkreditavgift, dels attett

måna-Kredittiden kan beräknas till 14preliminära skatten.den caav
februari under taxeringsåret denfr.o.m. dender, nämligen 11 t.0.m.

taxeringsåret den tidpunkten förefter10 april året är senastesom
beaktar preliminär skattkvarstående skatt. Ombetalning attmanav

uppbördsåret och det sistasuccessivt underprincip skall betalasi att
kredittidenuppbördsåret den januari blirunder 15uppbördstillfället är

längre.ännu
statslåneränta gällde vid% denKvarskatteavgiften 125är somav

Avgiften beräknas såinkomståret.månads utgång undernovember
för den skatte-skall ersättning% statslåneräntan90 utgörasätt att av

%Resterande del, dvs. 35skattskyldige har fått.denkredit avsom
skattskyldigepåtryckning på denskall fungerastatslåneräntan, attsom

1991/92:93 88.skattpreliminär prop.betala sin skatt s.som

till skattekontoBetalningar ett

princip inte destineras tillkan betalning iskattekontosystemI attett en
kompletteringsbetalning prelimi-eller avgift. Enviss skatt avenavse

åsyftad effekt. Om detfår därför inte alltidtill skattekontoskattnär ett
underskott på kontot betal-betalningen finnstidpunkten förvid tasett

Detsamma blir falletunderskott.anspråk för täcka dettaningen i att
avstämningen mellantidsperioden fram till desshelaunder att pre-

nämligenåsyftade effekten,har avslutats. Denslutlig skattliminär och
in-betalning preliminär skatt,räknasbeloppet skallatt en avav som

skötsavstämningstidpunktenkontot fram tillträffar således endast om
betalningar.på samtligamed avseende

på negativa sal-beräknastankenskattekontosystemet räntaI är att
kan uppkommapå skattekontoavsnitt underskottdon, 9.1. Ett ettse

Vidpreliminär och slutlig skattavstämningen mellan görs.när
för transaktionerna.rånteberäkningsdagarskallavstämningen anges

räntedebiteringhelt undvikaavgiftsskyldige kanskatt- ellerDen
vid visskompletteringsbetalning till kontotgöraatt enengenom
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det förutsätter dessutom,tidpunkt. Men nämnts, attsenaste som nyss
Frågan då från vilkenövrigt skötts under perioden.betalningarna i är

sin grund i förskall räknas underskott hartidpunkt ränta ett attsom
betalats.preliminär skatt harlåg

syftarmed betalning preliminära skatterSystemet sagtssom nyssav
slutlig skatt. byggermellan preliminär och Detöverensstämmelsetill

förvärvan-betalas i anslutning till inkomsternasockså skatt skallatt
arbetsgivarnas medverkantill uttryck bl.a.vilket kommerde, genom

bakgrund härav skulle det kunna hävdasMoti källskattesystemet. att
den slutliga skatten hänför sig tillunderskott vid beräkningenett av

därför genomsnittsberäk-inkomståret och det bordehela görasatt en
obetald.den del skattenför perioden avseendening ärränta somavav

för-för inkomståretden slutliga skattengrundasDet synsättet att
den delExempelvis skullelika perioden.delar sig räntaöver av
kunna be-betalats preliminär skattslutliga skatten inteden som som

fårinkomståret. sådan ordningfr.0.m. augusti månad under Enräknas
skattskyldigeskan till denemellertid förutsätta hänsyn attatt tasanses

skulle föra medjämt året, vilketinte alltid fördelar siginkomster över
administrativtiadministrativa problem. Komplikationernasig stora

fall förlösning ifår så betydande dennahänseende vartattanses -
realistisk.närvarande inte framstår som-

betalningstidpunkten för1994/95:92 i frågaI sattes enomprop.
januari underförfallodagen ikompletteringsbetalning skulle vara

emellertid inte sällanefter årsskiftet rådertaxeringsåret. Så kort tid
härtill ochskatten. Med hänsynstorleken den slutligaosäkerhet om

ränteläggning underfrågorna medadministrativa itill de systemett
enhetligtförfarandet blir enklare ochviinkomståret att ommeranser

tilli stället knytsränteberäkning aktualiserasförutgångspunkten när
bli debiteradfebruari. inte vill12 Den räntaförfallodagen den som

komplette-slutlig skatt kan dåunderskottberäknad på göraett enav
här börinbetalningstillfälle. Nämnasvid dettaringsbetalning attsenast

tidenfrån ränteberäkning underkronor undantasbelopp 10 000ett om
och endast lägreunder taxeringsåretfebruari 3 majden 13 att en-

vidaredärefter,sådana belopp för tidenkostnadsränta tas ut se
avsnitt 9.1.4.

inbetalningstillfället ochpåföras så det sistabörRänta passeratsnart
taxeringsåret fram tillfebruari underfr.0.m. den 13beräknas således

täckt.tidpunkt då underskottetden är
A-skattskattskyldig harskall betalas kanbeloppDet somensom

kontrolluppgifthjälp lönebesked,fram medsjälv räkna m.m.egnaav
tillhandahåller.Skattemyndigheteninformationsmaterialdetsamt som

avgift låta skattemyn-har möjlighetskattskyldige ocksåDen motatt
Påpekas bör denden härslutliga skatten.digheten räkna attut vars
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inkomstförhållanden e.d. ändras under inkomstâret vid behov bör
använda sig möjligheten begära ändrad beräkning denattav en av
preliminära skatten i syfte få till stånd korrekta beskattningsför-att
hållanden.

För den har F-skatt, skattesituation bygger på bokförings-som vars
transaktioner, kan det så dessa transaktioner inte fullotill ärattvara

den tidpunkt då kompletteringsbetalningkända vid skallsenasten
Även i fall fr.o.m.dessa kommer räknas den 13göras. ränta att

februari endast på belopp överstigernämnts,men, som nyss som
10 000 kronor. Räntan betrakta kompensation förär att statensom en

haftför den kredit den skattskyldige har under motsvarande tid.som
Tillräckliga skäl undanta denna från ränteberäkning alter-att grupp
nativt lämna denna tillfälle komplette-göraatt attgrupp en senare

finns därförringsbetalning enligt vår mening inte.
Mot bakgrund det sagda bör nuvarande bestämmelser kvar-av om

skatteavgift kunna bör redovisas i detDemönstras ut. som senare
regler ränteberäkning avsnitt 9.1.seersätts av nya om

Anstånd betalning7.4 med

anstånd leder till kreditering på skatte-Förslag: Ett beslut om en
omfattas anstândsbeslutet. Vid be-kontot med det belopp som av

anstånd skall grund nedsatt skattebe-dömningen av om ges av
talningsförmåga skall hänsyn till den aktuella ställningen påtas
skattekontot.

för-betalning medges för närvarande bl.a. det kanAnstånd med om
föremål för ellereller avgift omprövningden skatt ärväntas att som

ned. Anstånd medges med det beloppöverklagande kommer sättasatt
förväntas falla bort.som

ordning anständ i dessa fall inte medgesEnligt nuvarande kan om
avgiftenifrågavarande skatten eller betald. skattekonto-den Iär

emellertid i normalfallet detta intekommer kunnasystemet att
Bedömningen anstånd skall medges eller inte böravgöras. närav om

eller överklagandedet gäller anstånd vid omprövning därför göras
ställningen den skattskyldiges skattekonto.hänsyn tillutan tagen

anstånd bör på grund nedsatt skat-Vid bedömningen ges avav om
hänsyn till ställningen påtebetalningsförmåga bör däremot dentas

konto.skattskyldiges
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Även materiella förut-anstånd deböri det systemet omnya -
det beloppuppfyllda medges medsättningarna motär som svarar-

bokförs därvid detPå skattekontotnedsättningen.förväntandeden
anståndsbeslutet.omfattasbelopp avsom

bokförs beloppkontotdetGenom motettatt an-som svarar
anståndkan i frågasaldo. Dettaförändras kontotsståndsbeloppet om

belopp eventuelltöverklagande påverka detelleromprövningvid som
Även förlämnatsredanindrivning. beloppförskall lämnas som

påanståndsbeslutetpåverkasfall kommakan i dessaindrivning att av
kontothelt eller delvis. Omindrivningsuppdrag återkallasså sätt att ett

sådant anstândsbesluttidsperioddenöverskott undervisar ettsom
återbe-påverka beslutanståndsregistreringen integäller skall ett om

täckaanspråk förinte iskall överskottExempelvistalning. atttasett
överskottSkattemyndighetenkananståndsbeloppet. Däremot ettom

anståndfallanståndsbeslutet i deskattekontotuppkommer ompröva
skattebetalningsförmåga.nedsattmedgetts grund av

överklagandeelleromprövninganledningbeslut medNär ettav en
vadsakfråganUtgången ianståndet upphöra. avgörskallmeddelats

påförsdebiteringeventuellbokföras på skattekontet. Enskall nysom
förfallodagenursprungligaränteberäkning från densamtidigt med en

sinharanståndsbeslutSåvittavgiften.ellerför skatten somavser
tidsbegränsning iskattebetalningsförmåga skeri nedsattgrund en

fattas.anståndbeslutetsamband med att om
behandlasoch avgifterskattermed betalninganståndFrågor avom

avsnitt 18.i detytterligare sesenare,
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Avstämning skattekontot8 av

Månadsavstämningl

Allmänt11
.

förekom-det harmånadvarjeSkattekontot stämsFörslag: somav
år.gångkontonSamtliga stämstransaktion.någonmit perenav

kontohavarenskallharkonto ettgång stämtsVarje genomett av
påställningenbeskedfåkunnapåellerkontobesked sättannat om

kontot.

avgiftsdebiteringarochskatte-mellanavstämningförDagens system
sammanhang.olikakritik iförharbetalningarfaktiskaoch utsatts

avgifterochskatterför olikadetbl.a.riktatsharKritiken attmot
frågairutinervarierandetillämpasochbestämmelserolikagäller om

restföringstidpunkter,påminnelseförfarande,avstämning görs,när
ochuppbörds- mervär-hanteringförrutineranvändsdagI avm.m.

räknatarbetsdagar15innebär detdesskattedeklarationer att tar casom
betalningar. Av-redovisningarförfallodagen stämma motfrån att av

efter detkalenderveckorförstalltså klar attstämningen treär ca
harförfallodagen passerats.

föroch förutsättermöjliggörskattekonton attmedEtt system
betalningspå-avstämningar,för bl.a.rutinerenhetligaeffektivtfungera

ochde skatteravseenderestföringsåtgärdereventuellaochminnelser
börskattekontonAvstämningeniingåravgifter systemet. avsom

följandepåtill sätt.
gångmånad börvarje stämmastransaktionermedKonton en perav

bokförs böribestårendast räntatransaktion attmånad. En som
Transaktionernödvändig.avstämning ärinteemellertid göra att en

debiteradharkontohavarendärpå kontonförekommermånadvarje en
månadsredovisningtillämparellerarbetsgivareskatt,preliminär är av

kredi-debiterade ochjämförsmånadsskiftevarjeVidmervärdesskatt.
för-med i dagjämförtbörför avstämningTidsåtgångenterade belopp.
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väsentligt, vilket torde kunna åstadkommas redan ikortas med den dag
tekniken.tillgängliga

Avstämningen de konton inte uppvisar något underskott börav som
åtgärd kontouppgifternainte föranleda någon finnsän attannan

för exempelvis i form kontoutdragtillgängliga kontohavaren ettav
telefon.eller kontobesked viaett

Överskott1.2 kontot

skattekonto skall huvudregelFörslag: Ett överskott ett som
Återbetalning skall eftertillgängligt för kontohavaren. görasvara

återbetalning haravstämning och eventuell utredning. En sinsom
överskjutande ingående mervärdesskatt återbetalas eftergrund i en
så det kan normalfallet skall emellertidutredning ske. Isnart

före första förfallodagen,återbetalning inte den den 12, igöras
utgång. fallmånaden efter redovisningsperiodens I vissa skall

före denåterbetalning kunna ske 12.även

fråga återbetalninghuvudprincip gäller i skatter ochDen om avsom
skyndsamt.avgifter återbetalning skall ske I medär ett systematt

skall krediteringar räknas debiteringar. Kontoha-skattekonton motav
själv vid redovisningstillfället kunna räkna eventuellaskall avvaren

den aktuella skulden på kontot ochtillgodohavanden mot anpassa
inbetalningen efter kontoställningen.

redan avsnitt 5.3.1, påoch RRV har, seRGK nämntssom
och utbetalningstid-regeringen gjort in-uppdrag översynen avav

medelsflöden. Härvid förordades bl.a. återbe-punkter för statliga att
mervärdesskatt skulle ske vid fasta tidpunkter den 7 ochtalning av -

Tidpunkterna bestämdes med utgångspunkti samtidigt20 varje månad.
redovisningsperioden för mervärdesskatt skullelämnade förslag attom

månad och inbetalning mervärdesskatt skulleförkortas till att aven
månad.den 18 varjegöras senast

grad flexibilitet i skatte-Enligt vår mening åstadkoms högreen av
kontot och inbe-kontohavaren disponerarkontosystemet över omom

betalningstillfälletredovisnings- och dettalningen vid avser som
tillgodohavanden.efter kvittning mellan skulder och Hänsynåterstår

återbetalningar till kontoställ-således vid såväl betalningarbör tassom
transaktionsdagen.ningen på

148



skattekontotAvstämning1996:100SOU av

kunna dispo-kontohavaren skalldärförHuvudprincipen bör attvara
konsta-nödvändig utredningefterså detmedlenöver snartnera ———-—

för åter-förutsättningkontot. Enfinns överskottdet ettterats att
belopporedovisadefinns kvar någradet integivetvisbetalning är att

möjlighet förockså finnasbörkronofogdemyndigheten. Dethos en
utred-utbetalningavvakta medvissa falliSkattemyndigheten att aven

utredning.nödvändigi uttrycketliggerningsskäl. Detta
överskottavgörande förviljeyttring börKontohavarens omvara

avgiftsskyldige inteskatt- eller sägerOm denbetalas annatskall ut.
adm-överskott. IbetalaSkattemyndighetenemellertidbör ut ett

från skatte-återbetalningarmedhänseende börinistrativt systemet
fattabehöverSkattemyndigheten intesåutformassåledeskonton att

Utbetalningarna böråterbetalning.beträffande varjebeslutsärskilda
efterexempelvis,maskinella beslutautomatiska,utformasställeti som

beloppeti bank. Närtill konto ärbegärts,överföringstående ettatt
lyftning, kanförtillgängligtdvs.kontohavaren,disponibelt för

kunnaöverskott börinte betalabeslutEttutmätning ske. ut ettatt
misstagsinbe-fråga kantankebl.a. medöverklagas att om envara

talning.
påregistrerasbör återinte nårutbetalningEn mottagarensom

eventuellaföri anspråkhärigenomBeloppet kanskattekontot. tas
i skattekontot.underskott

överskjutandegrund ihar sinåterbetalningSärskilt ensomom
mervärdesskattingående

Överskott grundskedeni olikauppkommaskattekonto kanpå ett
bokförs vidalltidintekrediteringarochdebiteringar sammaattav

kontohavarendisponeraskanöverskott,"äkta"tidpunkt. Ett avsom
konsta-det kandvs. närsedan kontotuppkomma stämtskan bara av,

fram tillredovisningsskyldighetuppfyllt sinkontohavarenattteras
och ingaavstämdaperiodertidigare äravstämningstidpunkten attsamt

belopp finns.restförda
inbetaldadenexempelvisöverskottet kantillAnledningen attvara

anstånd medellerskattenden slutligaöverstigerskattenpreliminära att
kan ocksåmedgetts. Detavgift harskatt ellerbetalningen varaenav

omprövningändrasfastställd skatttidigareså somgenom enatt en
torde kunnaperiod. Dettavissförskattedebiteringlägreinnebär enen

ingår i skattekontosys-avgifterochför alla de skatterförekomma som
detmervärdesskatt kanåterbetalning nämnasSåvitt atttemet. avavser

beslut.000 sådanameddelas 65årligen ca
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Av särskilt intresse i fråga överskott på skattekonto deärettom
s.k. negativa mervårdesskattedeklarationerna, dvs. redovisningar där
den ingående skatten högre den utgående.är än Detta förekommer hu-
vudsakligen i samband med nystartade verksamheter på grund storaav
förvärv och i exportföretag inte redovisar utgående skatt påsom
exportförsäljning har avdragsrått för ingående skatt på för-men som

År 1994 gjordesvärv. 580 000 och år 1995 613 000 återbetal-ca ca
ningar grund s.k. negativa deklarationer. De återbetalda be-av
loppen uppgick dessa år till 110 97 miljarder kronor.ca resp.

Nuvarande hantering

Enligt nuvarande finnsordning möjlighet för den skattskyldige fåatt
överskjutande ingående mervärdesskatt återbetald i principen ome-

delbart efter redovisningsperiodens utgång. In- och utbetalningar som
den skattskyldige förekommerrör under kalendermånad. Inbe-samma

talningar sker i vissa fall bara några få dagar efter återbetalningen av
mervärdesskatt och vice versa.

En skattskyldig har fordran på i form över-statensom en av
skjutande ingående mervärdesskatt sänder in sin redovisning direkt till
skattemyndigheten. För den skall betala in skatt däremot gårsom
redovisningshandlingen via postgirot i samband betalningen.med Hos
Skattemyndigheten registreras handlingen i ADB-systemet via terminal.
Vid registreringen utförs identitetskontroller och grundläggandeannan
registreringskontroll. I samband med uppdatering i ADB-systemet ut-
förs ytterligare kontroller registrerade deklarationer. Dessa fortsattaav
undersökningar kan leda till s.k. granskningsavi skrivsatt ut.en
Denna stöd för handläggaren vidutgör granskningen deklarationen.av

Det sker inga automatiska återbetalningar i Alla deklara-systemen.
tioner granskas och klarmarkeras för utbetalning via terminal. Gransk-
ningen kan leda till utredning i form förfrågan till den skatt-av en
skyldige, besök hos den skattskyldige eller revision. Under utred-
ningen kan återbetalning delbelopp Efter granskninggöras. ochav
eventuell utredning blir resultatet antingen deklarationen godtasatt
varefter klarmarkering för utbetalning sker eller omprövnings-att ett
beslut fattas.

Efter klarmarkeringen sker maskinell kontroll och i förekomman-en
de fall avräkning krav i mervärdesskatteregistret.öppna Från års-mot

gskiftet 1994/95 sker avräkning också krav avseende debiterad ochmot
innehållen preliminär skatt arbetsgivaravgifter. Efter avräkningsamt

Över-förs återstående belopp till postgirot föröver utbetalning.
föringen sker normalt dagen efter klarmarkeringen. Om den skatt-
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fördröjs överföring-registerkronofogdemyndighetensfinns iskyldige
avräkningeventuellkontroller ochytterligarepå grunddag avenen

restförda skulder.mot
Återbetalning bestämmelsergällandeenligtmervärdesskatt skallav

krav.uppfylla dettaförfarandetnuvarandeDetskyndsamt.ske anses
Återbetalningar genomsnitt 4iutredningmotiverar görsintesom -

skattemyndigheten.in tillkommitdeklarationendetefterdagar14 att
allmänhetåterfå, i störrebeloppharSkattskyldiga attstora ex-som

förstadedeklarationer någonofta in sinaportföretag, lämnar av
i regelhandläggsdeklarationermånaden. Dessaiarbetsdagarna

anslutningdeklarationerna iemellertidlämnarFlertalet företagsnabbt.
hand-längrevilketperioden,förförfallodagenordinarietill den ger en

Återbetalningsärendena åtgär-emellertid i allmänhetkanläggningstid.
två veckor.das inom ca

skattekontoHantering i ett

i skattekontosystemetbetalningarochredovisningarSamordningen av
och härigenomkontoskattskyldigespå denställningenbl.a.innebär att

den skatt-återbetalning tillförerestföringar beaktaseventuellaäven en
nuvarandeinackdelarnaundviksHärigenomavgiftsskyldige.eller sys-

Omvarandra.i möterbetalningsströmmarmed settstort mantem som
detkankontrollaspektertillochborgenärroll äventill statens somser

dag krävaförskattbetala nästadagenrimligtinte attutatt enaanses
talarsamordningsskäladministrativaOcksåmotsvarande belopp.in ett

redovisningsuppgifterochbetalningarpå allasamladför somsynen
månad.redovisas underellerperiod sammasomsammaavser

Även dekla-kontrollenemellertidförutsättsi skattekontosystemet av
i dag.på likartatredovisas ske sättmervärdesskatti vilkarationer som

fak-flerapåverkaskommeråterbetalningarhanteringen attMen avav
skattekontot.samband medhartorer som

harmervärdesskattemnånadsredovisningtillövergångenGenom av
Iskatt ökat.ingåendeöverskjutandemed ettdeklarationerantalet

preli-kvittningfalli mångakommerskattekonton motmedsystem
redovis-för samtligadenske iarbetsgivaravgifterskatt ochminär att

Även avräk-sådanskattedeklarationen.ningsuppgifter gemensamma
kommerdag skerindrivning iförlämnatsbeloppning mot somsom

återståendeeventuellt över-Endastkontosystemet.inom ettgörasatt
återbetalning.föraktuelltblirskott

skattebe-harskattskyldigadaglämnar i storaSom nämnts somnyss
mervärdesskattedeklarationersinaallmänhet inåterfå ilopp ome-att

förstadenågonslut, dvs.redovisningsperiodensefterdelbart av
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dagarna i påföljande månad. Förfarandet hos Skattemyndigheten för-
innefatta allautsätts beskrivits Uppdateringenmoment som nyss. av

skattekontot bör sannolikt ske deklarationen registrerasnär och när
den klarmarkeras. En utbetalning kan sedan ske efter avstämning av
kontot. Om kontohavaren arbetsgivare bör förutsättningär försom av-
stämning gälla redovisningen för period har fullgjorts.att Församma
utbetalning bör vidare krävas i första hand den överskjutandeatt
ingående mervärdesskatten överstiger den innehållna preliminära
skatten och arbetsgivaravgifterna den debiterade skattensamt som
skall betalas i den månad återbetalning begärs. Till detta kommersom

kontot inte får uppvisa något underskott från tidigareatt perioder.
Detta innefattar, också krav lämnatsnämnts, för indriv-som nyss som
ning.

Avstämningen kontot kommer alltså knytas till perioden. Omattav
alla redovisningsuppgifter kommit in torde avstämning kunna göras

förfallodagen inteäven förutsättningunder kontotpasserats attom -
utvisar överskott. I konsekvens härmed kan överskott på kontotett ett
inte konstateras förrän redovisningsskyldigheten har fullgjorts i sin
helhet, vilket innebär perioden inte kommer kunna betraktasatt att

avstämd förrän alla förväntade debiteringar bokförts på kontot.som
För den redovisning mervärdesskatt eftergörs strax ettav som

månadsskifte behövs normalt handläggningstid på närmareen en
Återbetalningstidpunktenvecka. för dessa skulle då i regel som

tidigast bli omkring den 7 10 i månaden efter redovis-närmast-
ningsperiodens utgång. Detta gäller emellertid endast begränsatett
antal skattskyldiga. flestaDe allra mervärdesskatteredovisningar torde
komma lämnas i anslutning till förfallodagen, dvs. den 12 eller 26att
i månaden jfr avsnitt 6.2.1.

I linje med vad föreslagits med anledning den utredningsom av om
betalningstidpunkter utförts RGK och RRV se avsnitt 5.3.1som av
och med hänsyn till inriktningen samordna skatte- och avgiftsbe-att
talningarna kan det rimligt det bör finnas tidigasteattanses en
tidpunkt i månaden för återbetalningar. främst administrativaAv skäl
bör enligt vår mening avräkning och återbetalning mervärdesskattav

huvudregel knytas till den första förfallodagen i månaden eftersom
redovisningsperiodens utgång, dvs. den 12. Kvittning kan då ske mot
de belopp förfaller till betalning denna dag. I dessa fall börsom
krävas redovisningsskyldigheten för ifrågavarande perioder haratt
fullgjorts. Om exempelvis den skattskyldige i samband inbe-med
talningen källskatt och arbetsgivaravgifter den 12 i månaden harav
kommit fram till den överskjutande ingående mervärdesskattenatt
överstiger den inbetalning skall bör krävas redovis-göras, attsom
ningshandlingen fullständig i nyssnämnda hänseenden.är
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Även regelsamordningsskäl iadministrativaåterbetalningar avom
möjlig-nuvarandemånaden böritill den 12anslutningförst iskebör

fall bör föreOckså i dessakvarstå.återbetalningtidigaretillheter en
skallavgifterochövriga skatterskekvittningutbetalning mot som

den skatt- ochsåledes förutsättervilketmånadenunderbetalas att
hänseenden. Givet-i dessafullständigredovisningavgiftsskyldiges är

behövs förutredningdenutbetalning görasföre attskallvis somen
ochåterbetalninghar tillskattskyldigeden rätttillframkomma enom

skall ske.återbetalningbeloppvilketockså medfallsåi
från skattekon-återbetalningSammanfattningsvis kan sägas ettatt en

redovisningsperiodför denredovisningsskyldighetenförutsätter attto
full-omfattar haråterbetalningenredovisningsperioderdeeller som

förfallerför F-skattförekommande fallockså igällerDetgjorts. som
åter-Föreåterbetalning begärs.månadunder denbetalningtill som

tillförfalleravgifterochskatterbl.a. deräknasbetalning somav
begärs.återbetalningmånaddenunderbetalning som

arbetsgivarav-ochkällskattredovisningenredanSom sagts avavser
redovisningsperioderellerolika månadermervärdesskattgifter resp.

mervärdesskattavseendebeskattningsunderlagskattskyldigaför vars
skatt-dessaskallMervärdesskattenkronor.miljoner40högst avär

i andraaugusti den 17ochi januari12denredovisasskyldiga senast
återbetalningssitua-utgång. Enredovisningsperiodenseftermånaden

exemplifieraskategori kandennatillhörskattskyldigaförtion som
följande.enligt

Exempel:
detvisarförmervärdesskatteredovisning attskattskyldigesDen mars

överstigermervärdesskattingåendeöverskjutandeuppkommer somen
innehållnafebruari, denförredovisasskallmervärdesskattden som

denarbetsgivaravgifter samtoch deskattpreliminära marsavsersom
april.12betalas denskallF-skatt som

ochaprilskattedeklaration den 1in sinskattskyldige lämnarDen
belopp.överskjutandeutbetalningbegär av

redovisningendelsförutsätterskattskyldigetill denutbetalning attEn
delsfullständig,ochfebruari är attförmervärdesskattavseende mars

arbetsgivarav-ochpreliminär skattinnehållenavseenderedovisningen
preliminärinnehållenkvittningdelsfullständig,förgifter motärmars

F-skattdenkvittningoch delsförarbetsgivaravgifter motochskatt mars
utbe-skeravstämningapril. Efter12denbetalningförfaller tillsom

på skattekontot.uppkommeröverskotttalning det somav
iredanredovisatsfalli dettaförmervärdesskattenEftersom mars

maj endast12denlämnasskattedeklarationdenomfattarapril, som
april. Nästaarbetsgivaravgifter förochskattpreliminärinnehållen

junidå den 12mervärdesskatteredovisning lämnasmedskattedeklaration
däremotSkulleapril.redovisningsperiodenförgångdennaoch

mervärdesskattingåendeöverskjutandemedsituationmotsvarande en
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aktuell för april kan den skattskyldigeäven denna gångäven lämnavara
sin skattedeklaration omedelbart efter redovisningsperiodens utgång,
dvs. i början maj, och begära utbetalning överskjutande beloppav av
efter kvittning dels innehållen preliminär skatt och arbetsgivarav-mot
gifter för april, dels den F-skatt förfaller till betalning den 12 maj.som

Särskilt förtidsåterbetalning preliminär skattom av

Enligt nuvarande ordning kan under vissa förutsättningar den skatt-
skyldige få återbetalning för mycket betald preliminär skatt. Somav
villkor för återbetalning gäller dels den skattskyldige måste lämnaatt
särskild deklaration dels skillnaden mellan preliminär och förväntadatt
slutlig skatt skall minst femtedel den slutliga skattenutgöra elleren av
uppgå till minst 6 000 kronor. Dessa villkor för återbetalning bör
kunna ställas inom för för redovisningäven ochett nytt systemramen
betalning skatter och avgifter.av

förtidsåterbetalningMed återbetalning beräknad överskju-avses av
tande preliminär skatt eller med andra ord preliminäröveruttagett av
skatt, dvs. skillnaden mellan den preliminära skatt skall krediterassom
och den slutliga skatt förväntas bli debiterad. Det beloppsom som
skall räknas den skattskyldige tillgodo kommer emellertid i skattekon-

inte vidare kunna hänföras till viss skatt ellertosystemet utan att en
avgift. frågaI hanteringen förtidsåterbetalning i skatte-ettom av en

finnskontosystem därför anledning först klargöra vad kanatt som -
i beteckningen preliminär skatt. Utgångspunktenöveruttagrymmas av

bör härvid detta överskott endast beräknas med avseendeattvara
tillgodoräknande och avräkning slutlig skatt beloppsådanamot av som
direkt hänföra till preliminär skatt för inkomståret.är att

För skattskyldig med A-skatt torde tillgodoräknad preliminären
skatt i skattekontosystem kunna endast sådan skattett avse som
innehållits och redovisats via kontrolluppgift. Förtidsåterbetalning kan
således bli aktuell endast med belopp varmed skatt redovisas isom en
kontrolluppgift överstiger den förväntade slutliga skatten. sakensI

ligger också belopp återbetalas i förtid inte börnatur att ett som
bokföras skattekontot innan motsvarande preliminära skatt har kre-
diterats, eftersom detta skulle kunna leda till fiktivt underskottatt ett
uppkommer på kontot med eventuell betalningspåminnelse och rest-en
föring följd. skälAv i det tidigare bör preliminärangettssom som
skatt redovisats i kontrolluppgift inte bokföras kredite-attsom genom

på skattekontot förrän i samband med den slutliga skattenattras
debiteras. Vid tidpunkten för förtidsåterbetalningen således dennaär
skatt inte krediterad på kontot. Registeruppgifter de skatterom som
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skattskyldig finns naturligtviskontrolluppgifter förredovisats i resp.
de inteskattemyndigheternaför kontroll hostillgängliga även ännuom

förtidsåterbe-skattskyldiges konto. Ett beslutpå denkrediterats om
det återbetaladehanteras på sådärför lämpligentalning bör sätt att

redovisas i kontrol-där de skatteri det registerbeloppet somanges
belopp skallskattekontot detBokföringenluppgift bokförs. av som

krediteras ochden preliminära skattensamtidigtåterbetalas görs som
syftedebiterade skatten kontot. Islutligtdenräknas attmotav

preliminär skattpåskattskyldigetillförsäkra den överuttagränta ett av
ränteberäknings-böråterbetalning faktiskt sker,fram till dess att som

dagenbokförs på kontotåterbetalabeloppför detdag att angessom
överskott påSjälvfallet kanåterbetalning.för beslutet ettettom

till följdA-skattsedel uppkommaför den har ävenskattekonto avsom
påskatt betalats sätt än sagts, t.ex.annat egenatt genom ennysssom

prin-enligt de allmännabör hanterassådant överskottinbetalning. Ett
på skattekonto.grund överskottpåför utbetalningciperna ettav

tillfällesker beredasutbetalningKronofogdemyndigheten skall innan
och utmätning.avräkningtill

inbetaldasärskild A-skatt kanF-skatt ochskattskyldiga medFör
preliminär skatt.avseende på vadsärskiljas medintebelopp som avser

Återbetalning jämförelsepådärför grunda sigfalli dessa bör en
skatten.förväntade slutligaoch denpreliminär skattdebiteradmellan

iför hög, börsigskatten visarpreliminäradebiteradedenOm vara
krediterasmånadsdebiteringarnapåfördamån demotsvarande senast

utbe-kanöverskott kontot,härefter kvarstårdetkontot. Om ett
preliminärdebiteradsåvälskattskyldige harfall denske. I detalning

förtidsåterbetalning, dennaansökanbör, vidA-skattskatt omensom
redo-avseende den skattmedförsta handutbetalning i göras som

kontrolluppgift påvisats i sätt angetts.som nyss
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1.3 Underskott på kontot

Förslag: Om kontot uppvisar underskott skall det besked som
lämnas kontoställningen innefatta uppmaning betalaattom en
underskottet.

Om underskott inte täckt vid vissär tidpunktett senasteen som
i betalningsuppmaningen, lämnas fordringen till kronofog-anges

demyndigheten för indrivning den uppgår till visst fastställtettom
lägsta belopp.

De påminnelser betala enligt nuvarande ordning skickas till deatt som
skatt- eller avgiftsskyldiga innan fordringar lämnas till kronofog-
demyndigheten för indrivning har effekt. Av desammantaget stor
skatter och avgifter obetalda på förfallodagen betalas förär närva-som
rande mellan 50%30 efter det påminnelse har till densäntsatt en—
betalningsskyldige.

I med skattekonton bör i normalfallet kontohavaren fåett system en
uppgift kontoställningen varje månad det har förekommitom som en
transaktion på kontot. Uppgiften kan lämnas exempelvis formi ettav
kontoutdrag eller överföring via telenätet. de fall kontotI visargenom

underskott skall kontoutdrag skickas samtidigt med be-ett ett en
talningsuppmaning. Utdraget bör i falldessa innehålla uppgifter om
fordringens kapitalbelopp och den skall betalas med anled-ränta som
ning dröjsmålet den dådag betalning förskall skesamt senast attav
ansökan indrivning inte skall göras.om

Om betalningskravet inte får till följd kontot utjämnat vidäratt
månadsavstämning bör skulden i samband med dennanästa avstämning

lämnas till kronofogdemyndigheten för indrivning den uppgår tillom
visst lägsta belopp avsnittse 10.ett
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Årlig avstämning8.2

Förslag: Underskott uppkommer vid avstämningen mellansom
preliminär och slutlig skatt förfaller till betalning enligt huvud-

i dvs. den förfallodag inträffarregeln skattekontosystemet, som
betalningsfristefter 30 dagar. Underskott ochnärmast omen

överskott årliga avstämningen hanteras i övrigt påvid den samma
månadsavstämningen.vidsätt som

Allmänt avstämningenom

preliminära betalats för visstAvstämningen mellan den skatt ettsom
för årinkomstår och den slutligt debiterade skatten motsvarande görs

flertalet1995 års taxering för skattskyldiga har A-fr.o.m. som en
under taxeringsåret.skattsedel i augusti

slutliga skatten för skatt-Avstämningen kontot innebär denattav
skattdebiteras skattekontot och preliminärskyldiga med A-skatt att
gjortkontrolluppgifter. kontohavare kan hautifrån Vissakrediteras

avsiktinbetalningar till sina skattekonton under året ikompletterande
Vidförväntat underskott avseende slutlig skatt.täcka ettatt av-

till sådan betalning.kommer hänsynstämningen ävenatt tas en
i augusti månadAvstämningstransaktionerna bokförs på kontot un-

medföreventuellt eller underskotttaxeringsåret. Ett räntader över- att
beaktandefebruari under taxeringsåret medfr.o.m. den 13räknas av

året, avsnittställningen på kontot under se
med videklarerar särskild självdeklaration börFör dem somsom

slutligdebiteringåterkommer till det skatteuträkning ochi avsenare
skattebesked,skall ske avsnitt 16.3. Det innebärskatt löpande, attse

sändasslutskattsedlar, kommernuvarande utattmotsvararsom
taxeringsåret. sambandlöpande med början augusti månad under Ii

mellanmed den slutliga skatten debiteras avstämninggörsatt en
transaktionerna bokförspreliminär slutliga skatten ochskatt och den

fall fr.o.m. 13 februari underpå räknas i dessa denkontot. Ränta även
först vid den tidpunkt dåtaxeringsåret. Saldot på kontot påverkas
skattskyldige redan ha fåttbokföring sker. Vid denna tidpunkt kan den

preliminär skatt.s.k. förtidsåterbetalning aven
tiden deni det följande bör underenlighet med det redovisasI som

belopptaxeringsåret intefebruari 3 maj under13 ränta tas ut—
000 kronor.uppgår till högst 10som
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Överskott vid den årliga avstämningen

Kontohavare med A-skatt

inträffarFör arbetstagare normalt endast händelse på kontoten en
år. avstämningenvarje Det mellan preliminär och slutlig skatt. Ettär

överskott uppkommer vid den avstämningen bör, det intesom om
anspråk förskall i betalning skatt eller avgift hartas av annan som

förfallit till betalning, skyndsamt betalas efter avräkning ochut
kronofogdemyndigheten.utmätning hos Samtidigt utbetalas den ränta

fr.o.m. februariöverskottet beräknats den 13 under taxerings-som
âret.

Ovriga kontohavare

uppkommer på grund avstämningen skall hållasEtt överskott som av
tillgängligt för kontohavaren. Ett sådant överskott kan utmätas av

avgiftsskyldigekronofogdemyndigheten. Om den skatt- eller begär det
liksom för kontohavare A-skatt, skyndsamtbör överskottet, med

tillbaka. räknas, med beaktande kontoställningenbetalas Ränta av
taxeringsåret.under året, fr.o.m. den 13 februari under

Betalningsuppmaning8.3

avgiftsskyldige skall normaltFörslag: Den skatt- eller genom en
betala sin skatte- ellerbetalningsuppmaning tillfälle att av-ges

indrivning.giftsskuld innan skulden lämnas för

fram-uppstår underskott skattekonto bör redanOm det ett ett som
betalningsuppmaninghållits den skatt- eller avgiftsskyldige genom en
inte utjämnat inomtillfälle betala beloppet. den män kontotI ärattges

beaktande de belopps-föreskriven tid bör underskottsbeloppet med av
i till kronofogdemyndighetendet tidigare lämnasgränser angettssom

för indrivning.
påminnelseförfarandetFöljande exempel beskriver och överlämnan-

förutsättsför indrivning belopp på skattekonto. Det detdet attettav
på under denförekommit några andra transaktioner kontot ak-inte har

tuella tidsperioden.
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Efter avstämningen i februari månad uppvisar kontot underskottett. uppgår till 11 000 kronor.som
Skattemyndigheten skickar betalningsuppmaning till kontoha-en

med uppmaning betala ll 000 kronor och upplupenatt räntavaren,
400 kronor viss angiven dag i Kontohavaren fårsenast en mars. en
upplysning med innebörden beloppet inte har betalats vidatt om
denna tidpunkt kan detsamma komma lämnas till kronofog-att
demyndigheten för indrivning.

efterI det betalningsdag enligt betalningsupp-att senastemars,
maningen infallit, Skattemyndighetengör avstämningen ny -
varvid upplupen debiteras kontotränta och kontotattser nu-
uppvisar underskott på 13 000 kronor inkl. ränta.ett

Skattemyndigheten överlämnar då 400 kronor tilll1 kronofog-
demyndigheten för indrivning. En betalningsuppmaning skickasny
till kontohavaren med uppmaningen viss angiven dagatt senast en
i april betala 600 kronor1 ränta.samt

gårDet i dagsläget inte precisera den tidpunkt kan blinärmareatt som
för mânadsavstämningenaktuell och därmed vilken betalnings-senaste

dag kan i eventuell betalningsuppmaning. Hur tidigtsom anges en en
månadsavstämning kan ske blir i hög grad beroende vilken teknikav

kan föranvändas snabbt få in och kontrollera de handlingarattsom
innehåller de uppgifter skall bokföras på kontot visssom som en

månad. En rimlig bedömning torde avstämningen vissattvara av en
månad och eventuell betalningsuppmaning kan ske omkringuttag av

vecka efter det förfallodagen eller förfallodagarna haratt passeraten
för det skatte- eller avgiftsbelopp betaltskall under måna-som vara
den. Som betalningsdag enligt betalningsuppmaning tordesenaste en
kunna tio dagar räknat från denna tidpunkt.anges ca

skattekontosystemI bör de underskottsbelopp lämnats förett som
indrivning stå kvar skattekontot för fortsatt och avgiftsberäk-ränte-
ning skattemyndigheten. Att visst belopp lämnats för indrivningettav
innebär från skattekontosynpunkt endast Skattemyndigheten överlåtitatt
till kronofogdemyndigheten kräva in beloppet för kre-att en senare
ditering på kontot. Om kronofogdemyndigheten driver in eller på

tillgodoräknar gäldenären beloppsätt betalning för deannat som
indrivningsuppdrag lämnats, skall således uppgift dessasom om
belopp direkt redovisas till Skattemyndigheten för bokföring på kontot.
Själva medelsredovisningen till riksbokföringen avseende dessa belopp
bör i dag hanteras kronofogdemyndigheten.som av

Skattekontosystemet måste i den beskrivna hanteringen innehålla
löpande information storleken de belopp föremål förärom som
indrivning, dvs. storleken på de indrivningsuppdrag vid varje tid-som
punkt kvarstår oredovisade från kronofogdemyndigheten. sådantEtt
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redovisningutifrån denförutsätts då,kontot"restföringssaldo" på
skuldsaldogäldenärenskronofogdemyndigheten lämnat, motsvarasom

återkommandeVid deregister. avstäm-kronofogdemyndighetensi
skattskyldigesdenkontrollerasskattekontotningar görssom

betalningsuppmaningar elleroch ytterligarekontotrestföringssaldo
underskottaktuellabliindrivningsuppdrag kaneventuella nyaom

omvändaindrivning. l detförredan liggerdeuppstår utöver som
ellerutvisar överskottpå skattekontotavstämningen ettfallet ettatt

föremål för indrivning,beloppdetlägre ärunderskott änär somsom
mån återtas.motsvarandeindrivningsuppdrag ioredovisadebör

i skattekontosystemetBeloppsgränser8.4

Bakgrund8.4.1

Medoch ML.USALi UBL,beloppsgränserantalfinnsdagI ett
ienhetlighetåstadkommainriktningen ett nyttanledning attav

Exempelvisdessa.anledningfinns överskattebetalningssystem att se
kvarskatteavgiftgällandebeloppsgränser närbesämmelserfinns om

belopp intemindremedkvarstående skattbl.a.påföras,skall att
mindredröjsmålsavgift med vissaochrespiträntabetalas,behöver att

överskjutande skattavseendebeloppmindreochpåförsintebelopp att
kanFöljande beloppsgränser nämnas.betalasinte ut.

understigandekvarskatteavgiftpåförs inteUBLEnligt 27 § 3 mom.
också beloppsgränsenfinnsUBLoch 4§ 32750 kronor. I mom.

betalaskvarstående skattbeaktandemed närkronor20 000 enavsom
jfrskallkvarskatteavgiftbeloppmed vilketi så fall tas utochavgör om

UBL.69 § 1 mom.
kronorunder 25sådan skattgällerskattkvarståendefrågaI attom

tillkommande skattbeträffandegällerDetsamma28 § UBL.inte uttas
underskattebelopp 25behöver inte§ ML22 kap. 3EnligtUBL.31 §

tillbetalas inkronor staten.
ytterligareellertillkommande skatt närbetalas påskallRänta som

under-denpåförs interespitränta,dvs.arbetsgivaravgifter ut, omtas
gällerDetsammaoch § USAL.UBL 1432 §50 kronorstiger an-

och 13 § USAL.UBL§ 449ståndsränta mom.
100 kronor.minstdröjsmålsavgiftenUBL ärEnligt 58 § 3 mom.

mindreobetalda beloppet änärursprungligendetgällerVidare att om
belopp.motsvarandemeddröjsmålsavgift endastfårkronor,100 tas ut

överskjutande skattåterbetalningskatt skerrestitutionVid avav
UBL. frågaI68 §25 kronoruppgår till minstbeloppmedendast som

23 §under 100 kronorbeloppintearbetsgivaravgifter återbetalasom
underskattebeloppinteskermervärdesskattAterbetalningUSAL. avav

§ ML.kap. 32225 kronor
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Ö-skatteränta understiger 50 kronor vilketinte denbetalas ut om
69 § 2restitutionsränta 69 §beträffande 1gäller även mom. resp.

och § USAL.UBL 24mom.
med belopp underpåförs inte avgiftstilläggUSALEnligt 48 §

18 kap. 9 §mervärdesskatt gäller enligt MLSåvittkronor.100 avser
skattetillägg eller de sammanlagdaskattetillägg inte etttas utatt om

skattskyldig för ochskulleskattetilläggen tas ut sammaenav ensom
uppgår till 100 kronor.redovisningsperiod inte

förinte behöver begärasindrivningUBF föreskrivs30 §I att en
särskilda skäldet finns100 kronor, ellerunderstigerfordran omsom

synpunkt.från allmänindrivning inte krävs200 kronor, om

följande.kanandra beloppsgränser nämnas ärNågra som
UBL F-skattföreskrivs i 45 §preliminär skattjämkningFör attav

påräkneliga skattendå denjämkas bara över-särskild A-skatt böreller
femtedel, dockmed minstskattenunderstiger deneller antagna en

har debiteradskattskyldiga inte000 kronor. Förmed minst 2 ensom
minst 500 kronor.beloppsgränsentillämpaspreliminär skatt

vid avyttringuppkommitskattbetalning kvarståendeVid avsomav
tillstånd ellermyndighetsavyttringen beroendefastighet därbl.a. är av

beståndavyttringensfall råder ovisshetdet ibeslut eller annat omom
del skattenbetalning denmedges medanstånd fårgäller somatt avav

blivitköpeskillingensådan delöverstiger20 000 kronormed somav
utgång 48 § 5avyttringsåretslyftning företillgänglig för mom.

UBL.
och§ UBL, 50 § USALfinns i dag i 84beloppsgränssärskildEn

avstå från påSkattemyndigheten får3 § ML. Därkap. sägs15 attatt
endastomprövningen skullebeslutinitiativ ompröva etteget avseom

belopp.mindreett
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överväganden och förslag8.4.2

mindreinnebärNuvarande beloppsgrånserFörslag: attsom
eller återbetalasskall betalas inavgiftsbelopp inteellerskatte-

emellertid i regelskallunderstiger 100 kronorBeloppslopas. som
några åtgärder. I ställetvidtaSkattemyndighetenföranledainte att
skattekontot.ränteräknasstå kvar ochskall beloppen

ränteberäkning idelsgälla i frågaskallbeloppsgrånserNya om
överlämnande fördelsavsnitt 9.1.4,skattekontosystemet, se

10.2.avsnittindrivning, se

avgifter skall be-ochskatterskattekontosystemetGrunden för är att
hänseende leder detta bl.a.systematisktpå enhetligt Ihandlas sätt.ett

iskattekontoviaoch utbetalningarinbetalningartill görsatt resp.
aktuell. I regelden betalningstorlekenoberoende ärprincip somav

hanteringen inomadministrativahärifrån denavvikelsevarjeökar
Ävenavgiftsskyldiga. iochde skatt-liksom hosskatteförvaltningen

det tillkommerhänseendeni olikabeloppsgrånserinnebärövrigt att
beloppsgrånserdäremot göravissa fall kanrutiner. Iadministrativa

förenklas ochhanteringeneffektivare attatt resursernasystemet genom
ändamålsenligtpå sätt.användasdärigenom kan ett mera

positivt ellerantingenkommerskattekontoSaldot på attett ne-vara
Ränteberäkning påutjämnat.kontotså kommergativt eller att vara

principerlöpande enligt deskeavseddkontoställningen är att som
det saknasmeningenligt vårdet tidigare. Deti gör attpresenterats

Differenserstorlek.dessasgrundsärskilja beloppanledning att av
slutlig skattpreliminär ochmellanavstämningenårligavid den

betala ellerbelopppå skattekontotsåledesregistreras attett attsom
vidbelopp uppkommerytterligaredet påböråterfå. Påpekas att som
inteöverstiger 10 000 kronorinteochavstämningenårligaden som

taxeringsåret.maj underden 3framför tidennågon ränta t.o.m.uttas
eller överskottlöpande på varje under-emellertidövrigt räknas räntaI

kontot.
bokföras på den skatt-såledesbetalas börskallAlla belopp som

ellergäller skatte-skattekonto. Detsammaavgiftsskyldigeseller
innebärregleringNuvarandeskall återbetalas.avgiftsbelopp somsom

återbetalas slopasskallbetalas in inteskallintemindre beloppatt resp.
därmed.

böri dag inteskattemyndigheterna liksomsakheltEn är attannan
regelavseende mindre belopp. Iomprövningarpånedlägga resurser
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åtgärder vidtas småbelopp aktuella.inte heller andra Enbör när är
fördel såväl förinriktning nämligen till de skatt- ochsådan är

för skatteförvaltningen och exekutionsväsendet.avgiftsskyldiga som
bakgrunden bör exempelvis kunna godtas det finnsbl.a. denMot att

på under viss tid indrivnings-underskott skattekonto attett utanett en
skatt- eller avgiftsskyldiga med transaktioner pååtgärder vidtas. För

därför i det följande,skattekontot varje månad bör vi tar sesom upp
överlämnande för indrivning huvudregel aktualiserasavsnitt 10.2, som

000 och föri fråga underskott minst 10 kronor övrigaendast omom
Samtliga skattekontonkontohavare underskott minst 1 000 kronor.om

intervaller. det fun-emellertid utjämnas med regelbundna Om harbör
månader,kontot längre tid, i regel längst 12nits underskottett en

till indrivning den uppgår till minstbör därför fordringen lämnas om
kronor.100

inte har transaktioner på sinaSåvitt skattskyldiga somavser
underskott uppkommervarje månad leder mindreskattekonton ett som

preliminär och slutlig skatt, dvs.den årliga avstämningen mellanvid
000 kronor, till det riktasunderskott understiger l att ettett som

skattskyldige. Vidare räknas,betalningskrav denmot som nyss
taxeringsåret.på fr.0.m. den 4 maj underbeloppeträntanämnts,

förrän ytterliga-indrivningsåtgärder aktualiseras emellertid inteNågra
får till följd belopps-tillkommer eller räntedebiteringenbelopp attre

uppgår till minst 100fall kan mindre beloppnås. Igränsen annat som
000 kronor ligga kvarinte uppnår beloppsgränsen 1kronor men som

små skatteskulder, dvs.årliga avstämning. Mycketkontot till nästa
kronor, kommer ocksåuppgår till minst 100belopp inte attsom ens
enligt detpå med ränteberäkningligga kvar kontot sagts.som nyss

i dessa fall inte riktas den skattskyl-något betalningskrav börMen mot
skattebesked eller kontoutdrag upplysasbör det idige. Däremot ettett

överlämnande tillgäller i fråga ränteberäkning ochdet som omom
betalning skallbör också framgå vilkenindrivning. Det göras omsom

skulden inkl. upplupen Enskattskyldige vill bli kvittden ränta. senaste
lämpligenskall betalas kan dåbetalningsdag och vilket belopp som

kontoutdraget. Om skattebeloppet intei skattebeskedet elleranges
huvudregel fordringen inte in förrän efterbetalas krävs nästasom

skuldbelopp tillkommit ellerårsavstämning förutsatt ytterligareatt ett
kontot då minst 100räntedebiteringen underskottet ärgör attatt

kronor.
börmindre underskott adminis-linje med detI sagts avsom nu om

skäl inte heller utbetalning överskott från skattekonto sketrativa ettav
Mindre börbeloppet inte uppgår till minst 100 kronor. beloppom

kvarstå skattekontot till dess det kan kvittas tillkomman-att mot en
återfå belopps-de skatteskuld eller ytterligare belopp göratt ett att att
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utgår saldot på skattekontot, kannås. Eftersom ävenräntagränsen
för återbetalningleda tillintäktsråntan gränsenatt passeras.

ochi skattekontosystemet, berörtsRänteberäkningen som nyss som
avsnitt 9.1, gällande belopps-behandlas i det gör attsenare, se nu

fortsättningsvis inte behöver någonavseende olika räntorgränser
motsvarighet.

beträffandemotsvarighet till dagens uttalade beloppsgränserNågon
ingå denskattetillägg föreslås inte heller i regle-avgiftstillägg och nya
skattetilläggföreslås benämnd inteden sanktionringen. Att som ---

mindre angelägna fall knyts i stället helt till dei vissabör tas ut
för beräkning tillägget obe-då underlagetsituationer anses varaav

tydligt.
skatt, avsnittberäkning preliminär 15.4,fråga ändradI seavom

ändringuttalade förföreskrivas någrai lag inte närbör gränser en av
det för änd-utgångspunkt bör i ställetfår ske. Somskatten attanges

tillbetydande med hänsynfråga beloppring bör ärett somomvara
andra särskilda skäl.eller det finnsskattskyldiges förhållandenden att
någon beloppsgränsavyttring börvid anstånd på grundhellerInte av
fallbåda här nämnda bör det kommaavsnitt 18.2.4. Ii lag,intas se

principeroch ändamålsenligaför enhetligaverkapå RSV ut-att attan
vecklas.
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9 avgift iRänta och skattekontosystemet

Ränta1

1 Allmänt

fördirektiven vårt utredningsuppdragI våra huvudupp-attanges en av
förutsättningslöst föreslågifter och regler förär prövaatt nya

beräkning och avgifter.räntorav
samband med årsskiftet 1992/93 infördes avgiftssystemI ett nytt
tillämpas skatter och avgifter inte betalas i tid. dröjs-Ennär rättsom

målsavgift restavgiften och förseningsavgiften. Bestämmelsernaersatte
anståndsränta, sågsrespitränta och restitutionsränta samtidigt överom
tillämpningsområdet fåoch utvidgades i syfte enhetliga bestämmel-att
för olika skatter och avgifter. knöts tillRäntesatserna stats-ser

låneräntan i stället för till diskontot och beräkningsgrunderna för ö-
kvarskatteavgiften Härefterskatteräntan och justerades. har försättet

kvarskatteavgift ändrats så den skattskyldige kansättatt ta ut att
frivillig betalning kvarstående skatt den 18göra senast septem-en av

ber under taxeringsåret och därigenom få lägre kvarskatteavgift.en
Kvarskatteavgiften dels kreditavgift, dels påtrycknings-utgör etten

medel för stimulera till jämkning den preliminära skatten elleratt av
fyllnadsbetalning. Kredittiden kan beräknas till åtminstone 14en

månader, nämligen fr.o.m. den februari taxeringsåret11 under t.o.m.
för10 april året efter taxeringsåret den tidpunktenden är senastesom

betalning kvarstående skatt. Ett belopp 20 000 kronor undantasav om
maj underfrån kvarskatteavgift under tiden den februari den 3ll -

frågataxeringsåret, vidare avsnitt 2.4 angående nuvarande ordning ise
och avgifter.räntorom
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avgiftellerRänta9.1.2

ochintäktsräntaberäknasskallskattekontosystemetIFörslag:
kompensationkontohavarenskallIntäktsräntankostnadsränta. ge

fungeradelsskallKostnadsräntankontot.tillgodohavandenför
betalas iavgifteroch rättskattersåpåtryckningsmedel attettsom

dagligenberäknaskreditkostnader. Räntornadels täckatid, statens
tillgodohavan-ellerskuldsammanlagdaskattskyldigesdenutifrån

skattekontot.de

skattekonto-ibetalningarskallavsnitt 5tidigaredetiSom angetts
effektivEnmånaden.iförfallodagarbestämdatill tvåknytassystemet

betalningstillfällenspecifikt angivnamedordningfungerandeväloch
tid.ifullgörsbetalningar rättförverkarmedel attförutsätter som

betalningsskyl-allmännaför detbetydelsen atthärförGrunden är av
tillkommeravgifterochskatterfordringaravseendedigheten som

detifinns dethärtill systemetävenMed hänsynfullgörs. nyastaten
påtryckningsmedel. Förstbetalningsfrämj andeformnågonbehov avav

betalarhuvudsakiavgiftsskyldigaochskatt-emellertidbör sägas att
i principgällerordning. Detföreskriven oavsettavgifter iochskatter

efterlevs.intebetalningstidernaföljersanktionslagsvilken attavsom
und-förslagnågotincitamentgenerellt attbehövsdetMen ett avatt

deSjälvfallet beröroomstritt.tordebetalningarförvika varasena
betal-rättidigaståndfå tillanvänds förpåtryckningsmedel attsom

avgiftsbetalarkollektivetochskatte-deldenbarapraktikeniningar av
avgifterochskatterföreskriftermeddelade närbryter mot omsom

inte.berörsbetalningarsinasköterbetalas. Denskall som
ochskatt-depåtryckningdröjsmålsavgiftenfungerarI dag som

medstegvisDröjsmålsavgiften ökartid.betala iavgiftsskyldiga att
preskriberadbetald,fordrandess ärtilllängd ändadröjsmålets att en

grund.bortfallithareller annan
kre-avsiktenavsnitt 7.1bl.a. är atttidigare sedetiSom nämnts

prioriteringsordninginbördesskall skeskattekontoi utanditeringar ett
avgiftdärförkanskattekontosystemldebiteringarna.mellan ett en

deneftersomsvårligen hanteras,dröjsmålsavgiftenkonstruerad som
avgifteller ärskattvilkenfastställasdet kanbl.a.kräver somatt

förut-ochenklareadministrativtförfallodag. Ettvissobetald meraen
väljas.därförbörpåtryckningsmedelsägbart

förbehövspåtryckningdenåstadkommafinns olika sättDet somatt
vialternativbland fleratid. Ettiskall rättbetalningar göras somatt
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har slags försenings-övervägt är eller dröjsmålsavgift påen sena
betalningar, dvs. på det underskott på skattekonto kan konsta-ett som

förfallodagennär Ett alternativteras passerats. ärannat att ta ut en
underskotts- eller kostnadsränta får till eller flerasättas nivåersom en
så den tillräckligt betalningarna till förfallodagen.att Det ocksåstyr är
möjligt kombinera dessa alternativ.att

Vid jämförelse med dröjsmålsavgiftens konstruktion detär vä-en
sentligt enklare och tydligare ha enhetligt beräknad elleratt räntaen

fast avgift påförs den skatt- eller avgiftsskyldige be-en som om
talningsskyldigheten inte har fullgjorts i tid.rätt

En avgift på skatter och avgifter inte betalas i tid kan inomrättsom
för skattekontosystemet utformas enligt olika alternativ. Avgif-ramen

skulle exempelvis kunna med viss påten underskottettas ut procenten
på förfallodagen. En fråga blir då denna underskottsavgift skulleom
påföras endast på ökning underskottet kontot mellan för-en av
fallodagarna eller hänsyn till förändringar på skattekontotutan tagen
mellan vissa bestämda tidpunkter. Med förstnämnda metod skulle
avgift bara på underskott, dvs. betalningsförsummelser.tas ut nya nya
Det skulle innebära avgift vid endast tillfälle. Ytterligareatt tas ut ett
åtgärder i syfte utverka betalning skulle då anstå till efteratt
överlämnandet till indrivning. Om väl den första förfallodagen passe-

och avgift således påförts skulle det inte finnas något incitamentrat att
betala förrän överlämnandet till indrivning aktualiseras. Från den
första förfallodagen fram till restföringen blir det i normalfallet fråga

tidsutdräkt och halv månad. Att på angivet sättom en taca en en
avgift vid endast tillfälle torde förutsätta förhållandevisut högett en

avgiftsnivâ avgiften skall ha tillräckligt betalningsfrämjandeom en
verkan. Alternativt kan kombineraövervägas sådan avgift medatt en

avgift inför restföringstidpunktenännu ytterligare påtryckning.en som
Denna tidpunkt torde emellertid i sig ha tillräckligt stark betalnings-en
främjande verkan.

Den andra metoden inrymmer flera påtryckningar på den betalnings-
skyldige för sig fr.0.m.göra det förfallodagenrättatt att passerats
fram till dess den obetalda fordringen lämnas för indrivning. Detatt
kan åstadkommas avgift påförs flervid tillfälle underän ettom en
nämnda tidsperiod. I princip då inte någon hänsyn till det hänttas som

skattekontot mellan de tillfällen avgift debiteras. En ytterligaresom
påtryckning på den skatt- eller avgiftsskyldige betala skulden, dvs.att

den avgift debiteras vid förfallodagen,utöver skulle kunna hän-som
föras itill varje tidpunkt i månaden. Men detstort sett annan
rimligaste skulle sannolikt knyta ytterligare avgiftsuttag tillatt ettvara
de förutbestämda förfallodagarna. praktiken betyderI det att en
förfallodag i vissa fall endast skulle funktionenha detattav vara
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föravgiftsskyldige utsättsellerden skatt-vilketinförtillfälle en
andrabetalningsskyldighet. Isinfullgörapåtryckningytterligare att

dentillfällevarjeunderskottsavgiften vid tasskulledäremotfall som
för-påunderskottettillrelateraskunnadirektkomma resp.attut

fallodag.
återkommandeinnebäravgiftsdebiteringendastfrånskillnadTill en

skulle kunnaavgiftsnivån sät-påtryckningarförhållandevis attoch täta
endastavgiftsskyldigeellerför den skatt-Konsekvensernalägre. avtas

betungandebli mindre ändåskullebetalningsförseningkortvarigen
avgiftsuttag. Menfall högrei såochendastmedi ettett system

påtryckning be-attbestår destodröjsmålet större sammantagenlängre
brister i dettafinnsSamtidigtför.enskildedentala sys-utsätts samma

den tidpunktinförendastfinnsbetalaincitamenteteftersom atttem,
enligtavgiftsuttagmellantiden. Ettunderintepåförs,avgift mensom

kredit-tillmed hänsynskullemetodernaangivnabådadenågon av
varjepålöpandeberäknasmedkombineras räntafåaspekter somen

kontinuerlig på-fåavgift förbörunderskott. Noteras attatt en
tillfällenflerapåföras vidbehövafall skulleförekommandetryckning i

indrivningtill dessframförfallodagenfrån attperiodenunder
aktualiseras.

medjämföraskanavgiftdebiteringarfleraellermed enSystemet en
ibetalatsinte rättbelopppådagberäknasdärordning ränta somper

dåavstämningstidpunkterfleraellermedAvgiftsdebiteringentid. en
kompliceradförhållandevispåförasskallavgift ärtillställning tas om

svårtillgänglig.härmedoch
konstantochkontinuerligtinbegriperränteberäkning ettlöpandeEn

ochskatterbetala sinaavgiftsskyldigeochskatt- attför denincitament
häreftertidpunktoch varjeförfallodagenvidPåtryckningenavgifter.

avstämningstidpunk-med olikasambandiTröskeleffekterlikaär stor.
avgörandeförhållandennämndameningvårEnligt ärundviks. enter

dröjsmålsavgift elleri formavgiftssystemmedjämförtfördel ett av en
liknande.

kreditgivaresdenDels kan ersättasyften.flerafyllakanEn enränta
betal-såräntenivå bestämmasberoende attdendels kan"kostnader,
betal-förverkaocksåkantidpunkt. Den attvisstillningar styrs en

tiden.iningsdröjsmål begränsas
ordninginföraförutsättningarfinns det attmeningvårEnligt en

medelkostnadsräntan ärdär ävenkostnadsräntor ettochintäkts-med
enkelenhetlig,tidin ide flyter rättsåbetalningarför att meratt styra
i detbeskrivitsdet slagavgiftssystemlättillgänglig änoch somett av

börskattekontosystemetdet ifördärförVi harföregående. attstannat
ochskatt-denpåtryckning påkostnadsräntaanvändas somen

avgifter.ochskattersinabetalatidiavgiftsskyldige rättatt
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bör gottskrivaskan sådanintäktsräntanSåvitt räntasägas attavser
tidigare fastställdomprövningsbeslut leder tillfalli dedels attett en

påfall det finns överskottavgift sänks, dels i deskatt eller ett ett
skattekonto.

ränteinstrumentRäntesamband och1.3

från basräntaskall utgåkostnadsräntornalntäkts- ochFörslag: en
statsskuldväxlar. Basräntansexmânadersbaserasi sin tursom

med minststatsskuldsväxlarna ändratsändras först räntanom
procentenheter.två

skeränteberäkning skallförföregående talari detDet attsagtssom
både kost-med inriktningenunder åretoch löpandeför dagdag att

Jämfört medmarknadsrelaterade.skallintäktsräntornaochnads- vara
i skattekonto-kostnadsräntanemellertidbankränta börexempelvis en

kreditenaktuellabl.a. denmotiverashögre. Det attsystemet avvara
någonkreditochprövningtill ståndkommer utan attattutan ges

ställs.säkerhet
På skatte-tidshorisonten.vid valetUtgångspunkten ränta är ettav

fåtal dagar,ellerränteberäkningsperiodenden kortastekonto ettär en
tordeflesta fallflera år. deItidsperioden kanden längstamedan vara

tämligen kort.kredittiden vara
böruppfyllda för det instrumentbörtvå kriterierFöljande somvara

skattekonto-bör finnas iräntenivåerför degrundenutgöra som
detdagligen. Förskall instrumentetdet första omsättasFörsystemet.

omsättningbegränsaddagar medunderomsättningenandra måste även
marknadsmässig.skall bliräntesättningenförtillräckligt attstorvara

i skattekon-kostnadsräntornaintäkts- ochhärav börbakgrundMot
påsin baserasikopplade tilldirekt ränta turtosystemet en somvara

liknandeiutgångspunktallmänstatsskuldsväxlar. Ensexmånaders
veckovis ochbestämmas utgörasbörsammanhang räntesatsernaär att

fixvärdenslutvärden alternativtden gångna veckansgenomsnittet avav
liggerStatslåneräntan,måndagar.räntenivånmed justering somav

och kvarskatte-överskjutande skattberäkning pågrund förtill räntaav
fredagsäljräntornagenomsnittetveckovisavgift, bestäms avsom --

publiceringsdag.torsdag med fredag som
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Tabell I Jämförelse mellan 6-månaders statsskuldväxel och basränta

År mån6 Basräntastats-
skuldväxel

Års- Års-Max- Min- Max- Min-
snitt värde värde snitt värde värde

1991 11,7% 14,1% 10,3% 12.1% 15.0% 11.0%
1992 12,6% 23,1% 9,6% 13,4% 23,0% 11.0%

8,1% 9,7%1993 6,7% 8,8% 11,0% 7.0%
1994 7.7% 9,0% 6,7% 7,0% 7,0% 7,0%
1995 8,9% 9,6% 8,3% 8,7% 9,0% 7,0%
1996 6,6% 8,2% 6,3% 7,4% 9,0% 7,0%

En absolut följsamhet till marknadsräntan innebär basräntanatt
kommer ändras varje vecka. detDet svårt för den skattskyldigegöratt

följa och beräkna på sitt skattekonto under året.räntan Föratt att
underlätta sådan uppföljning bör därför basräntan ändras först nären

avviker med minst till två frånden procentenheter statsskulds-en
växeln.

analys vilka konsekvenser skulle ha uppkommitEn av som om en
modell med basränta hade gällt under år visar bl.a. följande.senare

justeringMed basräntan avvikelsen uppgår tillnär procenten-en av en
het skulle 28 ändringar ha behövts under 1990perioden 1996,-

på grund den s.k. kronkrisen hösten Om11 1992. däremotvarav av
justering sker avvikelsen minst två procentenheter skulle undernär är

period ändringar ha behövts, under kronkrisen.17 11samma varav
underlätta hantering uppföljning i skattekonto-För och räntanatt av
kan det lämpligt basräntan förständring görssystemet attvara en av

avvikelsen uppgår till tvåminst procentenheter. Dennär närmare
utformningen intäkts- och kostnadsräntans koppling till basräntanav
bör RSV ha hand efter samråd med RGK.gärnaom,
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ränteberäkningRäntenivâer och1.4

intäktsräntan. räknasskall finnas nivå på RäntanFörslag: Det en
då på skattekontot.efter den överskott uppkomdagenfr.o.m. ett

kostnadsräntan. högstafinnas nivåer Denskall räntanDet tre
kost-lägstaminst 10 000 kronor. Denunderskottuttas om

understigersådana underskottberäknas dels pånadsräntan som
omprövningsbe-på påförsdels belopp000 kronor,10 genomsom

dagenräknas fr.o.m.anståndsbeslut.grundas på Räntaellerslut
eller detpå skattekontotunderskott uppkomdåefter den ett om-

grund föranstândsbeslutomprövningsbeslut eller ärär ett som
förfalloda-ursprungligaefter denfr.o.m. dagenränteberäkning ——

undantasslutlig skattVid debiteringenskatt.för ettavresp.gen
3 majränteberäkning denfrån10 000 kronorbelopp t.0.m.om

kostnads-maj räknas lågFrån och med den 4taxeringsåret.under
skall ske.betalningtill den dagbeloppet frampå senastränta som

mellannivåenligtkostnadsräntahäröver räknasPå belopp en
februari den 3 maj.den 13tidenunder -

nuvarandeRäntenivâer i system

och räntelik-olikamindrefinns inte räntornuvarande änI system sex
respiträntan,anståndsräntan,dröjsmålsavgiften,avgifter:nande

ö-skatteräntan.restitutionsräntan ochkvarskatteavgiften,
avdragsgilla vidskattepliktiga ellerinteavgifternaoch ärRäntorna

vad gällerkani dagens ordningRäntenivåernainkomsttaxeringen.
första"typsituationer". Denolika ärhänföras tillkostnadsräntan tre

tid. Iinte betalar iavgiftsskyldigeeller rättdå den skatt-den nuva-
dagsviddröjsmålsavgiftfallpåförs i dettarande system ensomen

uppgår tillavdragsgilleffektivomräknad till räntaförsening --
tabell II.700än procent, semer

avdragsgill effektivtill räntaDröjsmålsavgift omräknadTabell II

FFdag20:eFFdag 10:eMånad

LägstaHögstaLägstaHögsta
räntaräntaräntaränta

% 91%730% %730 371
%183% 38% %73 292
%58% 32%% 27443
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avstämningen mellan preliminär ochårligasituation denEn ärannan
dag under vissapreliminär skatt leder iskatt. Ett underuttagslutlig av

Kvarskatteavgiftenkvarskatteavgift påförs.förutsättningar till att -
uppgår för taxeringsåretavdragsgilleffektivomräknad till ränta

kvarståendeberoende den skattens9 121996 till mellan procent-
för betalning.tidpunktenstorlek och

ej avdragsgilltill effektivKvarskatteavgift omräknad räntaTabell III

taxeringsåretâretefter10aprilFörfallodag:Kvarskatte-
inkomstâretKvarskattavseendekrbelopp

1994 199519931991 19921990

14,5% 11,8%13,5% 10,1%16,8% 13,3%20000
9,3% 13,4% 11,0%12,5%15,5% 12,3%30000

10,6%9,0% 12,9%12,1%15,0% 11,9%40000
12,7% 10,4%11,8% 8,8%11,7%14,6%50000
12,2% 9,9%11,3% 8,5%11,2%14,1%100000
11,8% 9,6%11,0% 8,2%10,8%13,6%500000
11,7% 9,6%10,9% 8,2%10,8%13,6%1000000
11,7% 9,6%8,1%10,8% 10,9%13,5%10000000

IVTabell

taxeringsåret18septemberFörfallodag:Kvarskatte-
inkomstâretavseendeKvarskattbeloppkr

1994 199519931991 19921990

17,2% 14,1%16,1% 12,0%15,9%19,9%20000
11,8%14,4%13,4% 10,0%16,6% 13,2%30000
10,9%13,3%12,4% 9,2%15,4% 12,2%40000

12,7% 10,4%11,8% 8,8%11,7%14,7%50000
11,7% 9,6%10,9% 8,1%10,7%13,5%100000
11,0% 9,0%10,2% 7,6%10,1%12,7%500000

8,9%7,6% 10,9%10,1%12,6% 10,0%1000000
8,8%7,5% 10,8%10,1%12,5% 10,0%10000000

anstånd medomprövningsbeslut ochsituationentredjeDen rör
fallutgår i dessanuvarandeeller avgift. Iskattbetalning system enav

effektivomräknad till ränta äranståndsräntarespit- somresp. ——--
7knappt procent.
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avdragsgill ellereffektivförNuvarande räntorVTabell system
skattepliktig ränta

Respitränta/ RestitutionsrântaStatslåneräntaKalenderâr
Airståndsränla

9,4%9,4%12,6%1991
7,5%7,5%10,0%1992
7,6%7,6%10,1%1993
5,7%5,7%7,6%1994
8,1%8,1%10,9%1995
6,7%6,7%8,9%1996

överskjutande skattpåintåktsråntorna räntanuvarande utgörsDe av
framgårföljandei dettabell VItabellen serestitutionsrånta. Avsamt

mellan 3,4har varieratöverskjutande skattenpå den procenträntanatt
respiträntan,1990--1995, medaninkomstårenför8,9och procent

mellan 5,7tabellen, varieratredovisadei den procentnyssangessom
1996.1991under åren9,4och procent -

pålegatperiodervissahar underöverskjutande skattpåRäntan en
erbjudit förkreditinstituten harnivå denhögrebetydligt räntaån som

motsvarande inlåning.

ej skattepliktigskattöverskjutandepåTabell VI Ränta

överskjutande inkomstâretAvseende
skatt 199519941992 199319911990

Utbet 30 aug
5,6%4,8% 6,9%6,4%6,3%7,9%20000
4,0%4,9%3,4%4,6%4,5%5,7%20000

15decUtbet
6,3%5,4% 7,7%7,2%7,1%8,9%2000O
4,7%5,8%4,0%5,4%5,3%6,7%20000

skattekontosystemetiRäntorna

fyllaväsentligtalltskall ii skattekontosystemetRäntorna samma
respiträntan,anståndsråntan,dröjsmålsavgiften,funktioner som

ö-skatteråntan.restitutionsräntan ochkvarskatteavgiften,
ochför de skatt-överskådlighetochskälAdministrativa systemets

pånivåendastför det bör finnasgivetvisavgiftsskyldiga talar att en
sådantFråganoch nivå på intäktsräntan. ärkostnadsräntan ettomen
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uppfyller kraven på för kostnadsräntan kreditkompensa-system — --
tion och tillräckligt påtryckningsmedel och för intäktsräntan att—— -

rimlig ersättning till den skatt- och avgiftsskyldige särskilt dåge en en
tidigare fastställd skatt eller avgift sänks, också i de fall kontoettmen
löpande uppvisar överskott. Sägas bör emellertid avsikten inteett att

räntenivån skall den skatt- eller avgiftsskyldigeär tillatt uppmuntra
ha medel innestående på kontot.att

Räntorna i det bör i likhet med nuvarande regleringsystemetnya -
inte skattepliktiga avdragsgilla.vara resp.——

Intäktsräntan i det utgå på medel in-ärsystemetnya avses som
nestående på skattekonto, också i de fall omprövningsbeslutett ettmen
innebär tidigare skatt eller avgift sänks i falldeatt överut-samt etten

preliminär skatt har gjorts. Räntenivån bör självfallet lägretag av vara
den banker och andra kreditinstitutän erbjuder. Beaktas börsom

vidare intäktsräntan i inte skall skattepliktig. Enatt systemet vara
tillräcklig kompensation bör kunna uppnås endast räntenivågenom en

enligt vår mening bör 45 basräntan.procentsom vara av
När det gäller kostnadsräntan däremot bör denna, i detnämntssom

tidigare, fylla uppgifter.två skall delsDen täcka kostnader vidstatens
för betalning skatter och avgifter, fungeradels etten sen av som

påtryckningsmedel så skatten betalas in i tid. dubblaDennarättatt
funktion finns redan i dagsläget i exempelvis kvarskatteavgiften. I
tabellerna i det tidigare, tabell III och IV, redovisas den effektivase

1996.för kvarskatteavgiften för taxeringsårenräntan 1991 Genom--
gällande regler för kvarskatteavgift, överskjutande skatt,räntaatt

anståndsränta för samtliga år kan bättre jämförelseanväntsm.m. en
mellan befintliga och föreslagna ränteregler. Av tabell framgårgöras I
statslåneräntan, genomsnittet för månaders statskuldväxlaräven sex

och basräntan.
Motiven för de nuvarande bestämmelserna kostnadsränta ochom

avgift delvis olika beroende vilken eller avgift iär ränta ärsom
fråga. dröjsmålsavgiftDen betalning förgörstas utsom en som

skall exempelvis täcka kreditkostnaden för framförsent staten, men
allt effektivt påtryckningsmedel för betalningar skall göras.ett attvara

olika motiv finns förDe de nuvarande räntebestämmelserna harsom
lett till det finns nivåerolika på kostnadsränta/dröjsmålsavgift.att tre
Det saknas anledning frångå grundprinciperna för sådan ränte-att en

Den lägre avgiften %med 60 statslåneräntan kvarståendehela dentas ut av om
skatten betalas 18 avgiftenden september taxeringsåret medan den högresenast
används för kvarstående skatt helt eller delvis betalassom senare.
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avgifter föreslårnuvarandede olikasättning. För ersätta typernaatt av
kostnadsräntan.nivåer pådärför olikatre

anstånds-den nuvarandeskallkostnadsräntan ersättalägstaDen
löpande debiteringar ochmedrespiträntan. Iochräntan ett system

marginalfinnas vissränteberäkning bör detkrediteringar samt somen
kostnadsränta. Denhögbelastas medunderskott intemindregör att en

denför den delockså tillämpasdärförbörkostnadsräntanlåga av
lågakronor. Den10 000understigerskuldskattskyldiges som

till basräntan.bör bestämmasräntenivån
påföranvändasbör räntakostnadsräntanmellannivå ettEn

med anledningskall betalaspreliminär skattunderuttag av av-somav
10 000beloppslutlig skatt. Ettochmellan preliminärstämningen om

denunder tidenränteberäkninghärvid frånemellertidundantaskronor
lågHärefterår.3 majtaxeringsåret denfebruari tas13 samma—

kostnadsränta ut.
bas-till 125kostnadsräntanpåmellannivän sätts procentOm av

effek-med denvälförhållandevisdenna överensräntastämmerräntan
kvarskatteavgiftberäkningförreglernanuvarandedetiva ränta avsom

tillknytskostnadsräntan inteföreslagnadenmedför. Genom enatt
förändringar räntanmed detilläts varieratidpunktbestämd avutan

dag iiinteinnebärmarknadensker systemet att sommansom
skattemedel.utlåningellertill in-använda detkanförväg av

deltill betydligtbör störrekostnadsräntan ut-nivån påhögstaDen
ske iskallbetalning rättsyftar tillpåtryckningsmedel attgöra ett som

dröjsmålsavgiften.nuvarandedentänkt ersättatid. Denna ränta är att
dröjsmålsavgiftmednuvarandei deteffektiva systemetDen räntan

förhål-räntenivåerandrajämfört medtal ochi absolutabådeär ——-
kostnadsräntanden högstabeaktande härav börMedhög.landevis

räntenivåsådanEnprocentenheter.20jämtetill basräntankunna sättas
denbetydligt lägredvs. än27drygteffektiv ränta procent,omger en

kostnads-högrelativtlikväldröjsmålsavgiftennuvarande settmen en
knutendirekttrappstegsvisinte ökar ärkostnadenEftersom utanränta.

förincitamentfinnsförbetalningenantalet dagar ärtill ettsen,som
På-möjligt.inbetalningar såsinaskattskyldige göra snartden att som

således densammabetala överskattskyldige ärpå dentryckningen att
tiden.

175



Ränta och avgift skattekontosystemeti SOU 1996:100

Föreslaget för ej avdragsgilla/ej skatteplik-Tabell VH räntorsystem
tiga

Kalenderår Basränta Kostnadsränta lntäktsrânta

låg mellan hög

1991 12,1% 12,1% 15,1% 32,1% 5,4%
1992 13,4% 13,4% 16,7% 33,4% 6,0%

8,8%1993 8,8% 11,1% 28,8% 4,0%
1994 7,0% 7,0% 8,8% 27,0% 3,2%
1995 8,7% 8,7% 10,8% 28,7% 3,9%
1996 7,4% 7,4% 9,3% 27,4% 3,3%

Samtliga beräknadegenomsnittunderåret.räntorär

Rântetid

lntäktsränta bör beräknas på saldot fr.0.m. dagen efter den dag då ett
konto uppvisar överskott fram till den dag betalasöverskottet ellerut

i anspråk för täcka skuld hos Skattemyndigheten eller krono-tas att en
fogdemyndigheten. belopp fastställsFör i särskilt beslutett ettsom
och skatt eller avgift förfallitredan till betalningsom avser en som
räknas emellertid redan fr.o.m. dagen efter den ordinarie, dvs.ränta
den ursprungliga förfallodagen.

överskott uppkommer grund den årliga avstämningenNär ett av
mellan preliminär och slutlig skatt räknas på överskottet fr.o.m.ränta

februari taxeringsåret.den 13 under
fungerar gällerKostnadsräntan i skattekontosystemet vad räntetid,

undantag, på intäktsräntan. Det innebärmed sättett attsamma som
fr.0.m. efter den då kontot visarkostnadsränta börjar räknas dagen

efter förfallodag. beloppunderskott, dvs. i allmänhet dagen För etten
fastställts redan förfallit till betalningi särskilt beslut ochettsom som

fr.0.m. efter den förfallodagen. Somräknas dagen ursprungligaränta
frågaframgått i det tidigare föreslås emellertid särskild ordning ien

och slutligränteberäkning vid avstämningen mellan preliminärom
skatt.

Tidpunkt för debitering och kreditering på skattekontot

månad intäktsränta gottskrivasKostnadsränta bör påföras varje och
varje månad.

på i föl-Kostnadsränta och intäktsrånta bör sätttas ut som anges
uppställning.jande
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RäntetidLåg Intäkts-Hög
kostn kostnränta räntaränta.

dagenefter detFr.0.m.Tillgodohavanden X
tillgodohavandetatt

uppstod
Överskjutande febFr.0.m. den 13slutlig

tax.åretskatt
Överskjutande Fr.0.m. dagenefter deningående

skattedeklarationdåmervärdesskatt
skall lämnas
Fr.0.m. dagenefter denskuldbeloppFör som
då skuldenuppstod000överstiger10inte

kr
Fr.0.m. dagenefter denskuldbeloppFör som x
då skuldenuppstodöverstiger10000 kr

Även denskatt-till följandeundantag.skall hänsynberäkning kostnadsräntaVid tas omav
tillämpasförangivnaränteregleruppgårtill minst 10000 kr skalltillskyldigesskuld staten

följandeskulder.

RäntetidMellanniváLåg Ingen
kostn.räntakostn, räntaränta

efter denFr.0.m. dagenAnstânds-och ompröv- x
ursprungligaförfalloda-ningsbeslut

till dag be-den somgen
talning skall ske

den 13febFr.0.m.För underuttagav
tax.âret den3inteslutlig skatt t.0.m.som
maj tax.äretöverstiger10000 kr

majden4Fr.0.m.För underuttag xav
till be-taxaret dendaginteslutlig skattsom

skall sketalning000 kröverstiger10 senast

13febdenFr.0.m.slutligdelFör den av
till dagtax.året denöverstigerskattsom

skallbetalningsenastlO 000 kr
ske

registreringTid fr.0.m.lämnasskattFör som x
utsökningsregistretiindrivningför

betalningsker.till dendagdessförinnanräknasbetalningsker räntaOm
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Befrielse från9.1.5 ränta

skatt- avgifts-finns synnerliga skäl skall den ochFörslag: Om det
befrias från skyldigheten betalaskyldige kunna ränta.att

påförafinnas i vissa fall underlåta eller medgebörUtrymme att attatt
möjligheter bör främst skattskyldigabefrielse från Dessaränta. avse

avgiftsbetalningar och bör i förstalöpande skatte- ochinte harsom
betalningsskyldigespå omständigheter dengrundashand rör per-som

sjukdomsådan omständighet kan ochexempelSom nämnasenson.
medfört betalningsskyl-jämförbara förhållandenmed sjukdom attsom

skattskyldige själv ellerfullgöras dendigheten inte kunnat annanav
frågaanlita. kan ocksåskattskyldige kunnat Detden vara omsom

kunnat rådabetalningsskyldige inteförhållande dennågot annat som
fullgörs såbetalningsskyldighetenfår då förutsättasDetöver. snartatt

upphört. betydelseorsakat förseningen Avförhållande är ävendet som
omständighet åbe-förhållande till förfallodag deninär somsomen

inträffat. hinder själv full-för försening Trotsgrund attsom enropas
avgiftsskyl-ellerbetalningsskyldigheten kan nämligen den skatt-göra

stånd påkommit tillordna så betalningendige ha haft tid annatattatt
sätt.

det förhål-i sällsynta fall betraktasbefrielsegrund kan vidareSom
grundbetalningsinstitut anlitats, pålandet det ettt.ex.att avsom

klaratomständigheter, intejämförbara särskildadatorhaveri eller andra
till skattemyndighetens kontoöverföra betalningenpå normalt sättatt

skattskyldiga. Föri regel antalsituationerDessa rör störreettsom
betalningsförmedlarna kompenserarsådant fallbefrielse talar i attett

hanterassituationer kan lämpligenför räntekostnad. Dessadessstaten
medverkan RSV.under av

bokförts påbetalning intesjälvfallet intebörRänta tas ut om en
något förhållandei tid på grundskattemyndighetens konto rätt somav

för.skattemyndigheten har ansvar
finnas anledning in hur denbefrielsesituation kan det vägaI atten

tidigare skött sina betalningar. Det emel-avgiftsskyldigeskatt- eller är
befrielseenskilda falletomständigheterna i detlertid avgör omsom

därför inte befrielseTidigare misskötsamhet utesluterskall medges.
olyckshändelse.sjukdom ellervid exempelvis akut
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redovisningvidAvgift för9.2 sen

Bakgrund9.2.1

arbetsgivaravgifterA-skatt ochbetalningen ärochRedovisningen av
iarbetsgivaravgifter lämnasochUppgifter A-skattsamordnad. enom

finns på inbetalnings-Uppbördsdeklarationenuppbördsdeklaration.
således medredovisning skerInbetalning ochbaksida.kortets samma

uppbördsdeklaration ellerinte lämnararbetsgivareOmhandling. en
Skattemyndighetenofullständig kandeklarationen är anmanaom

deklarationen.lämnadekomplettera denellerlämnaarbetsgivaren att
föreläggas.därmed kan vitesambandI

särskildredovisas iskallmervärdesskattgällerOckså detnär som
hand-ochinbetalning medredovisning ochdeklaration sker sammaen

intedeklarationsärskild görskyldig lämnadenling. Om är attsom
får skattemyn-ofullständigdeklarationinlämnad ärdet eller enom

deklarationdeklarationsskyldige lämnadenföreläggadigheten att resp.
med vite.förenasFöreläggandet fårdeklarationen.kompletteraatt

uppbördsdeklarationunderlåtit lämnakunde denTidigare attsom
införandetillförseningsavgift. förslagetIpåförasanmaning ettavutan

konstateradeskattebetalningarförsenadevidavgiftssystem m.m.nytt
sinha spelatförseningsavgiften tordestatsrådet utföredragande att

deklarationsskyldig-fullgöraförpåtryckningenverkligaroll. Den att
Förseningsav-dröjsmålsavgiften.ställetansågs itidheten i rätt vara

Också fannsi MLmånad 1993.februaridärför fr.o.m.slopadesgiften
bestämmelsermotsvarandehuvudsakjanuari 1993 itill den lfram

lämnade särskildinteförseningsavgift för deni UBL somomsom
deklaration.

förse-bestämmelsefinnsjuli 1994med denFrån och 1 omen ny
periodiskadeenbartemellertid sikteningsavgift i ML. Denna tar

tid skallvissinomhandeln med EGsammanställningarna över som
till RSV.lämnas
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örseningsavgift9.2.2 F

Förslag: Förseningsavgift påförasskall skattedeklarationom en
inte lämnas inom föreskriven tid. Avgiften skall OOOl kro-vara
nor.

försenings-i det föregående slopades bestämmelsernaSom nämnts om
avgift i bl.a. eftersom det verkliga påtryckningsmedlet förUBL, att

dröj smålsavgiften.fullgöra deklarationsskyldigheten ansågs Dettavara
syftadegällde dröjsmålsavgiften egentligen inte till på-även attom

verka benägenheten deklarera bara betalningen skatten.att utan av
Förklaringen till dröjsmålsavgiften ansågs det huvudsakligaatt vara
påtryckningsmedlet och handling användes för bådeatt en sammavar

betalning. Dröjsmålsavgiften fick därför effektdeklaration och samma
förseningsavgift. Utvisade för lämnad deklarationsent attsom en en

skulle betalas med högt belopp dessutom förseningsav-skatt ett var
försumbar.giften i sig i det närmaste

inbetalning ochTill skillnad nuvarande ordning, där redovis-mot
skall deklarationen i det föreslagnaning alltså sker i handling,samma

skilt frånutformas så inbetalningskortetskattekontosystemet äratt
skattemyndig-Syftet med förslagetredovisningshandlingen. är att.a.

och kunnafå tillgång till redovisningsuppgifternaheten snabbt skall
skattekontona.stämma av

specifiktmedeffektiv och därmed väl fungerande ordningEn an-
redo-redovisningstillfällen inbetalning- ochbetalnings- och därgivna

förförutsätter medel verkarvisning sker med olika handlingar attsom
för redovisningshand-fullgörs i tid ocksåbetalningarna rätt attmen

tid.lingarna kommer in i
in i givetvisredovisningshandlingarna kommer tidAtt rätt är storav

Skattemyndigheten skall kunna snabb och kor-betydelse för göraatt en
påtryckningsmedel för dekla-rekt avstämning skattekontot. Som attav

det därför åter införasrationerna skall komma in i tid börrätt nu reg-
förseningsavgift.ler om

förseningsavgiftenordning där för-Genom trappas uppen mer
får påtryckningsmedel riktatsenad deklarationen deär ett motman

fördeklaranterna. talar i detta avseendeförsumliga Dettamest en
till i det föreslåsdifferentierad avgift. Som vi återkommer senare

beslut betalningsskyldighet,emellertid form automatiska omen ny av
period interedovisningsskyldigheten för vissavsnitt 19.1.3. Om ense

skallavgiftsbeloppet för periodenfullgörs avsikten skatte- ochär att
fastställts för motsvarandetill det högsta beloppfastställas deav som
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föregående redovisningsperio-avgift under deellerskatt närmasttre
schablonmässigt bestämda beloppen kommerPå de dettaderna. sätt

syfte liksom i andrapåföras. Skattetilläggetsskattetillägg äratt sam-
den skatt- och avgifts-påtryckningfungeramanhang att som en

avgifterskatter ochriktigt redovisa underlag,skyldige sättettatt
förseningsavgiftreglerna minskar behovetföreslagnaDe av enm.m.

på dröjsmålets längd.storlek berorvars
förseningsavgift börutformningen reglernadet gällerNär av-omav

lättillämpade regler.det praktiska behovetvikt fästas vidgörande av
påföraskategorier skattskyldiga meddärför för allaAvgiften bör av

kronor.fast belopp på 000lett
året,för varje månad underredovisningsperiod, dvs.Under varje

förredovisningsskyldighetsininte fullgör utsättasdenkommer attsom
förseningsavgiften, delsdelsför sigpåtryckningarde göra rättatt som

ellervid den schablon-påförasskattetillägg kommerdet attsom
deklarationske i avsaknadkommer utgör.skönsbeskattning att avsom

exempelvis den formpåtryckningsmedel ibehov ytterligareNågot av
tid förhöjdefter visstaxeringslagen, dvs.gäller enligt ensom

fårangivna medlenfinnas.förseningsavgift, kan inte De nyssanses
ochför få den skatt-tillräckligameningenligt vår att av-anses

föreskrivetavgifter påredovisa sina skatter och sätt.giftsskyldige att
vidmöjlighetenför övrigt finnasåtgärd skallytterligareSom atten

invid vite kommaavgiftsskyldigeden skatt- ochföreläggabehov att
deklaration.lämnadkomplettera tidigareellermed deklaration att en

fortsättningsvis kunnaförseningsavgift börfrånBefrielse även
finns skäl för det.detmedges om
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Överlämnande10 för indrivning, m.m.

Indrivningsuppdrag10.1 återredovisningoch

Förslag: Skattemyndigheten fortlöpandeskall lämna obetaldaöver
fordringar till kronofogdemyndigheten för indrivning.

Kronofogdemyndigheten skall fortlöpande redovisa betalningar
avseende lämnade indrivningsuppdrag till skattemyndigheten.

Allmänt

följd det i skattekontosystemetEn inte kommer finnas någonatt attav
avräkningsordning e.d. kan den nuvarande sär-motsvarasom anses
redovisningen skatter och avgifter det, för den fordranär attav som

till kronofogdemyndigheten förlämnas indrivning, inte kommer att
fordran viss skatt eller avgift. lämnasDetattanges en avser en som

för indrivning inte fordran avseende skatter och avgifterär änannat en
ränta.samt
skattekontoEtt skall varje månad och betalningsupp-stämmas av

maning sändas i de fall finnsdet underskott på kontot. Av-ut ett
stämning och kontroll kontoställning avseende viss skattskyldigav en
för eventuell betalningspåminnelse behovbör vid kunna initierasen av
Skattemyndigheten vid tidpunkt under månaden. Om denäven annan
fordran underskott inte betalas inom den i betal-ett representerarsom
ningspåminnelsen tiden skall Skattemyndigheten ford-utsatta om-
ringen överstiger visst belopp lämna den till kronofogdemyndig-ett -
heten för indrivning.

Sambandet och avgränsningen mellan skattekontosystemet
kronofogdemyndighetensoch register

det tidigare har i olika sammanhang strukitsI under medatt ett system
skattekonton i olika hänseenden förutsätter dagens.synsätt änett annat

förgrunden finns den övergripande inriktningen effektiviseringI mot
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och förenkling. Häri ligger skallsamordning att systemet upp-genom
säkerhet och överskådlighet.fylla krav bl.a.

kronofogdemyndighetens registeruppgifterSkattemyndighetens och
uppbyggda föri dag i ADB-system. Systemenhanteras ärseparata att

med skilda uppgifter. Uppbyggnaden harstödja verksamheter dess-
tekniska miljöer.skett vid olika tidpunkter och i olika Detta harutom

medfört det finns svagheter i ADB-stödet det gällernär över-t.ex.att
uppgifter och informationsutbytet mellan myndigheterna.föringen av

och förutsätter förutom omfattandetungrodda datakör-Rutinerna är -
berörda handläggareantal kontakter mellanningar ett stort myn--

digheterna.
fordran övergår från skattemyn-för handläggningenAnsvaret av en

med fordringen lämnaskronofogdemyndigheten i ochdigheten till att
mellan myndigheternasFrån den härför indrivning. gränsenöver an-
beslutar exempelvis be-Skattemyndighetenvissagörs avsteg. omsvar

fordran har lämnatsdröjsmålsavgift också efter detfrielse från att en
kronofogdemyndigheten.till

Skattemyndig-på följandegår restföringen i korthet tillI dag sätt.
avgiftoch tillfordran på kapitalbelopplämnarheten räntaett samten

Samtidigt krediteras skatte-kronofogdemyndigheten för indrivning.
finnsfordringen inte längreregister. Det betydermyndighetens att

dröjsmålsavgift ocksåupphörregister. eventuelli detta Enkvar att
utsökningsregistretmålet registreras ii skattesystemet. Innanräknas

Kronofogdemyndigheten debiterarvecka.i regel minstförflyter en
dröjsmåls-beräkningensina räkenskaper ochfordringen i övertar av

mål.påförs för varjegrundavgift 500 kronoravgift. En om
avslutad för skattemyn-fordringen emellertid inteaktuellaDen är

fallantal kan detmed överlämnandet.dighetens del i och I ett stort
fordring-påverkahärefter inträffa händelser kankommaäven att som
avseendebeskattningsbeslutstorlek. kan fråga olikaDet omvaraens

omräkningsbeslut,eller avgiften såsomifrågavarande skattenden
arbets-anstånd eller befrielse, beslutjämkningsbeslut, beslut omom

Skattemyndighetendessa fall måstesamtligagivaransvar, I tam.m.
åtgärdför resultatet denbåda registrentill uppgifter ihänsyn att av

Skattemyndigheteninnebär i regelbli riktig. Detvidtas skall attsom
dröjsmålsavgiften och underrätta krono-ellermåste räkna räntanom

fattarSom framgåttbeloppen.fogdemyndigheten de rätta nyssom
från dröjsmålsavgiftbefrielseSkattemyndigheten beslut även omom

kronofogdemyndigheten. Införpåförtsberäknats ochavgiften har av
kontrollera belopp be-Skattemyndigheten demåstesådana beslut som

för inbetalningarna.och tidpunkternatill kronofogdemyndighetentalats
fordran läm-betalningarsåpraktiken det vidareI är att av en som

gällerskattemyndigheten. Dettatillför indrivning inte sällan görsnats
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Skattemyndighetenfrån detförflytertidunder den attsärskilt av-som
Kronofogdemyndigheten sänttill dessregister utsittfordringenfört ur

betalningskravet.förstadet
Be-betalningen.dä underrättasskallKronofogdemyndigheten om

korrigeringartillledadettakanbokföringsdagbetalningensroende
avgiftsbelopp iochavseende skatte-, ränte-restföringsuppgifterav

Vidregister.kronofogdemyndighetensskattemyndighetenssåväl som
skatte-vidaregällerbeskattningsbeslut attsamband mediåterbetalning

i förekom-restitutionsränteberäkningochutbetalningmyndighetens
kronofogde-tillbetalats inbeloppskall omfatta ävenfallmande som

myndigheten.
skattemyndig-mellansambandmycketalltså närafinnsDet ett
redovisningochbokföringkronofogdemyndigheternasoch avheternas
ocksåsamband finnssådantEtt trotsavgiftsfordringar.ochskatte- -

delarviktigaandragällerdetuppgifter närskildamyndigheternas -
påhand kravförstaiställersambandet etthärDetverksamheten.av

skattemyn-harrevisionsverksarnhetenIinformationsutbyte.effektivt
ekono-skattskyldigesdenuppgifterdeintressedigheten omt.ex. av

Ochkronofogdemyndigheten.hosfinnaskanförhållandenmiska som
skatteskul-s.k. latentauppgifterbehöverkronofogdemyndigheten om

betal-ochkonkursansökanbl.a.frågorprövningsinförder omav
ningsuppskov.

hänföras tillkanintefordrandärskattekontonmedI ensystemett
uppgiftervarandrastilltillgångbehovetbliravgiftellerviss skatt av

kronofogdemyndighetenfrämstgällerstarkare. Det somännu senare
I skat-kontot.självauppgifternatilltillgångADB-mässigmåste ha

till-utformasrutinerdärför viktigtdet attär somtekontosystemet
kronofogdemyndig-förstödrationelltpåställda kravhögtgodoser

bl.a.byggabörrutinerSådana ter-indrivningsverksamhet.hetens
ochredovisningarkomplettadärskattekontosystemettillminalåtkomst

uppgifter vidpå deavseendemedlämnaskansammanställningar som
konto.skattskyldigsinomberäknatsellerbokförtstidpunktvarje resp.

mellanfinnssambandnaturligadetväsentligt myn-Det är att som
ADB-uppbyggnadenvidbeaktasverksamheterolika avdigheternas

kronofogdemyndigheterna.skattemyndigheternasåvälhosstödet som
teknisktkompliceratalltförundvikaförsökamåste ettSamtidigt man

Myndighe-berördademellanläsningar systemen.andraochberoende
ADB-stödsittoch förbättrautvecklahandeftermedarbete attternas

kravochförutsätttningarspecifikaverksamheternasdeutifrån egna
försvåras.intebör

skalllösningarnasystemuppbyggnaden ärpå attkravYtterligare
funk-vilkenbegripaskallenskildedenför attdetochenkla attvara

innebär gränsenkravet atthar. Detmyndighettion senaresom resp.
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mellan myndigheternas ADB-system måste följa den finnsgräns som
mellan myndigheternas uppgifter det gäller hanteringennär statensav
skatte- och avgiftsfordringar.

uppgiften debiterande myndighet följerAv det skattemyn-ärattsom
digheten i olika sammanhang skall beräkna fastställaoch storlekensom
på fordringarna. Detta gäller i situationen fordringen läm-även äratt

förnad indrivning och beräkning skall efter exempelvisgörasen ny
överklagande taxeringsbeslut. I skattekontosystem blir emel-ett ettav
lertid dagens ordning med restförda belopp inte längre finns kvaratt
i skattemyndighetens räkenskaper mycket tungrodd och onödigt komp-
licerad. skulle medföra behov betydligt flerDen kontakter mellanav
myndigheterna i dag med hänsyn till det inte viss skattän äratt en

avgift föreller lämnas indrivning underskott på kontot.utan ettsom
skattskyldige gång restförts skulle Skattemyndigheten här-Har den en

efter för beräkning avgifter och skuldbelopp ock-räntor,av nya- -
beräknade uppgifterså behöva kontrollera och hänsyn till i krono-ta

register varje beskattningsbeslutfogdemyndighetens vid ellernytt ny
transaktion i övrigt bokförs på skattekonto. En sådan ordningettsom
bidrar självfallet till rationell hantering sig hos skatte-inte vareen

kronofogdemyndigheten och bör därför inte väljas.myndigheten eller
uppdaterade i skattemyndig-i stället restförda fordringarAtt även är

kronofogdemyndighetens redovisninghetens räkenskaper innebär att
behandlas krediteringindrivna belopp på skattekontot kan som enav

avgiftsberäkningarpå kontot det gäller de ellernär ränte-t.ex. som
skall i samband med skattebeslut.göras nya
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indrivningför överlämnande förBeloppsgränser10.2

fordran skallskallbeloppsgränserFörslag: Fasta näravgöra en
indrivning.förlämnas

skattekon-transaktioneravgiftsskyldiga medskatt- ellerFör
huvudre-för indrivningskall överlämnandevarje månadtot som

minst 10 000fråga underskottendast iaktualiserasgel omom
minst 000underskott lför övriga kontohavareochkronor om

underunderskott på kontotfunnitsOm det harkronor. ett en
för indriv-skall fordringen lämnasmånader,tid, i regel 12längre

kronor.uppgår till minst 100denning om
skattemyndigheten lämnaskäl skalldet finns särskildaOm en

uppgår till de belopps-den inteför indrivningfordran även om
huvudregeln. Vidare skall skat-tillämpas enligtskallgränser som

ha möjlighet under-finns särskilda skältemyndigheten det attom
uppgår till nämnda be-fordran denöverlämnalåta ävenatt omen

loppsgränser.

skattekonto-avgifter omfattasochde skatterIndrivningen som avav
utgårförslag1993:891. Våraindrivningslagenregleras isystemet

Samtidigtför den lagstiftningen.utgångspunkternaallmännafrån de
skattekontosystemet.förutsättningarvi debeaktar genomsom gesnya

gälladet skallför indrivningslagen nästutgångspunkt årEn att en
obetald skatt.indrivningskyldighet begäraobligatoriskintill att av en

den harindrivning baraunderlåta begärafårSkattemyndigheten att om
formellteftergift elleranstånd ellermeddela sättannaträtt att

underlåtas detfår indrivning närfordringen. Dessutomförfoga över
förnärvarande beloppsgränsenfordringar. Förmycket små ärgäller
börutgångspunkt indrivningkronor. Enindrivning 100 är attannan

betalnings-för betalning enligtdet tidenomgående efterbegäras att
erfarenhetendettaBakgrunden tilllöpt ärpåminnelse har attut.

indrivningsåtgärder kanbetalningutverkamöjligheten är störstatt om
ordinarie betalningsdagenefter denmöjligtin såsättas snart som

1992/93:198 54prop. s.
indrivning,indrivningsförordningen 1993: 122914 § att omanges

två månaderskall begärassärskilda skäl talar det,inte senastemot
kvarstående skatt ochskulle ha betalats. Förfordringenefter det att

Paragrafenfem månader.tiden emellertidfelparkeringsavgifter är
skallIndrivningsnabbrestföring.regler s.k.dessutominnehåller om

kommerkan fordringendetskyndsamtsåledes begäras attattantasom
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föranleda konkursansökan, gäldenären redan försatt i kon-ären om
kurs eller dröjsmål skulle indrivningen. I sistnämndaäventyraettom
fall kan Skattemyndigheten med stöd 3 § indrivningsförordningenav
underlåta förfarandet med betalningspåminnelse.

Den första frågan måste besvaras vilken lägsta beloppsgränsärsom
förbör gälla underskott skattekontot skall lämnas föratt ettsom

indrivning. finnsHär det enligt vår mening anledning bestämmaatt
beloppet med hänsynstagande till de kostnader följer indriv-som av
ningen. Sedan år utgår1993 grundavgift vid indrivning i allmännaen
mål. Avgiften 500 kronor och har fastställts med utgångspunkt iär att
full täckning för indrivningskostnaderna skall nås. Med hänsyn härtill
får det rimligt underskottet skattekonto bör uppgå tillatt ettanses
minst 500 kronor för lämnas till indrivning. högre belopp skallEttatt

bakgrund det förhållandet varje underskottäven mot attses av
skattekontot kostnadsränta.genererar en

frågaNästa underskott på kontot alltid tillskall lämnas in-är ettom
drivning sä det uppgår till 500 ellerkronor det skallsnart om accep-

kontot under viss tid visar underskott. Skattekontotsstörreteras att ett
karaktär avräkningskonto saldot naturligen kommergörett att attav
fluktuera. Detta gäller särskilt skattskyldigade skall betal-görasom
ningar till kontot varje månad, dvs. i första hand arbetsgivare och
andra företagare. intresseAv i sammanhanget också detär som nyss
har skuldränta på kontot. det vinster iDessutom admi-sagts om ger
nistrativt hänseende begränsa antalet fall gär vidare till indriv-att som
ning. kan därför finnasDet anledning under-störreatt ettacceptera
skott 500 kronor under viss tid. förutsättningarnaDeän närmare
måste fastställas utifrån indrivningsmässiga överväganden. Systemet
får alltså inte utformas så det effektiv indrivningäventyraratt en av
de obetalda beloppen.

förutsättningarna kan utformasDe olika Ett alter-närmare sätt.
nativ beloppsgräns relateras till storlekenär att ange en som av
debiteringarna på den skattskyldiges konto. låta fastEtt ärannat att en
beloppsgräns överlämnande för indrivning bör aktualiseras.avgöra när
Fördelen med den förstnämnda lösningen den medgerär störreatt
flexibilitet, exempelvis kan företag med omfattande skatte-ett stort
och avgiftsbetalningar tillåtas ha underskott denstörre änett vars
skatte- och avgiftsbetalningar blygsamma. finnsDet emellertidär mer
flera nackdelar med denna ordning. kan exempelvis föra medDen sig
svårigheter förrelationstal för beloppsgränsen kontorättatt ange resp.
eller kategorier konton. vidare lätt det kanDet är att attseav upp-
fattas orättvist viss kontohavares skulder restförs deattsom en om
uppgår till visst belopp, kontohavare tillåts hamedanett etten annan

restföringväsentligt högre underskott på sitt skattekonto innan kom-
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i fråga. Slutligen det svårt in de indrivningsmässigaår vägaattmer
relationstalen fastställas.aspekterna skanär

Vid jämförelse mellan nämnda alternativ framstår än etten mer
ordning med fasta beloppsgränser mindre resurskrävande.sätt en som

sådan lösning blir vidare Vi föreslårEn enhetlig. därför fastaattmer
skall fordranbeloppsgränser på skatter avgifterochavgöra när en

skall lämnas till kronofogdemyndigheten för indrivning.
det gäller storleken de underskottNär skall tillåtas finns detav som

anledning skillnad mellan de konton där förekommerdetgöraatt
månatliga transaktioner och de där det normalt inte förekommer annat

preliminäravstämning mellan och slutlig skatt.än en
framgått förstnämndaSom har de kontona i regel företa-nyss avser

oftaDe har debiterad skatt, i allmänhet arbetsgivare ochärengare.
inte sällan dessutom mervärdesskatt. Skatte-betalar och avgiftsbe-

normalt väsentligt högre för övriga skattskyldiga.loppen Omänär
hamnar på obestånd skatte- och avgiftsskuldenföretagaren växer

snabbt och det viktigt indrivningsåtgärderna imycket inår sättsatt ett
finnsskede. Enligt vår bedömning det emellertid inte anledningtidigt

indrivning underskott understigertillgripa 10 000 kronor.att som
den här kategorin skattskyldigaMed sådan viss flexi-gräns ges enen

avgifter.bilitet vid betalningen skatter och Samtidigt innebärav
beloppsmässiga konsekvensernadenärgränsen attman ser- ——

andelen underskotten ändå kommer lämnas förden allra största attav
indrivning.

kontohavare konto det normalt inte förekommerFör en vars
finnsavstämning mellan preliminär och slutlig skatt inteänannat en

fallmotiv för flexibilitet. Enligt vår mening bör i dessa indriv-samma
aktualiseras underskott skattekonto uppgår till minstning ett ettom

Även den beloppsmässiga betydelsen dessa000 kronor.l av un-om
liten det sig mycket antal gäldenärer.derskott är rör stortettom

gäldenärerna har inkomster i formMånga löntagare ellerärav av
sjukpenning Kronofogdemyndighetens krav de kon-pension, etc. samt

i samband med tillgångsundersökningen leder mångatakter tassom
till frivilliga betalningar. fall finns det skäl relativtgånger I andra att

förutsättningarna för skulden löneexeku-prövasnart att ta ut genom
vidare avsnitt 11.2.tion, se

Så fordran överstiger de beloppsgränser har före-snart en som nu
hela fordringen, dvs. underskottet i sin helhet föras tillslagits bör över

kronofogdemyndigheten.
där kontinuerligt ochmed skattekonton avstämning skerI ett system

beräknas på underskotten det, frarnhållits, acceptabeltärränta attsom
skattskyldige med viss beloppsmässig begränsning tillåts haden ett

längre tid vad fallet enligt nuvarandeunderskott under än ären som
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krediten blirdäremot inte godtasordning. börDet permanent.att
därför utjämnas med regelbundna interval-skattekonton börSamtliga

underskott på kontot under längre tid,det har funnitsler. Om ett en
därför fordringen lämnas för indrivningmånader, böri regel längst 12

uppgår till minst 100 kronor.denom
vilka situationer underskott skattekontot skallFrågan i ettom

författning börför indrivning bör författningsregleras. Iöverlämnas
Eftertid indrivning skall begäras.inom vilkenockså mönster avanges

skalltidenbör föreskrivas den angivnaindrivningsförordningen§4 att
På det skattemyn-särskilda skäl talar det.gälla inte sättetmot gesom

rutiner avvakta medenlighet med dagensidigheten attutrymme --
anståndsansökankommit infallet det harindrivning i det att en som

nuvarandedet medbehandlas. Slutligen börhunnitinte systemet
indrivningsförordningen§§enligt 3 och 4 görassnabbrestföring

skattekonto. I dessaunderskott iockså det gällertillämpligt när ett
ford-skeför indrivning kunnaöverlämnande ävenbörsituationer om

gäller.beloppsgränserunderstiger deringen annarssom

KronofogdemyndighetentillBetalningar10.3

indrivningföremål förskulderBetalningarFörslag: ärsomav
först ochtill äldsta skuldenhänföras denhuvudregelskall som

i åldersordning.till övriga skulderhärefter

betraktaskronofogdemyndigheten börtillfordran lämnasVarje somny
bl.a.avseendeindrivningsuppdrag medoch hanteras nyttettsom

fordrandåfrån tidpunktenutgåvilkenpreskriptionstiden, enavses
sammanhangfråga i dettaEnavsnitt 13.1.5.indrivning,förlämnas se

fleraskall skeSkattemyndighetentill näråterredovisningenhurär
aktuellagäldenärbeträffandeindrivningsuppdrag ärsamtidiga samma

betalningargäldenärensbetydelse hurdetsamtidigt. Här är av
destineragäldenär kunnahänseendecivilrättsligtbehandlas. I anses en

flera skuldervilkenskuldvisstillbetalning oavsettatt avavse enen
naturligahandelsbalken. Det ärsynsättet9 kap. 5 §äldst seärsom

uppkommit först.skulddenbetalningatt somavseansesannars en
krediteringi vilken ordningregleringoffentligrättsligNågon avav

någraheller finnsfinns inte. Inteskall skeskatteskulderbetalningar av
betal-kunnamöjlighetergäldenärsbestämmelser attatt ange enenom

till bl.a.Med hänsynindrivningsuppdrag.fleraning skall ett avavse
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i offentligrättsligapreskriptionstidsfrågan bör det inte detta samman-
ordning innebär betalning kan destinerastillämpashang atten som en

eller andra obetalda skatte- och avgiftsskulden.till denatt avse ena
restfördanämligen i så fall kunna betala denGäldenären skulle senast
dessförst och låta äldre skulder stå kvar obetalda till attposten

finns anledning varje gäldenärpreskription inträder. Det att anta att
preskriptionsreglerna skulle betala på angivetkunskapmed sätt.om

godtagbart. skatt- eller avgiftsskyldigesförhållande inte DenDetta är
därför hänfö-föremål för indrivning börskulderbetalningar ärsomav

ålders-först och härefter till övriga skulder iden äldsta skuldentillras
frågaprincip bör emellertid undantagordning. Från denna göras om

fallbetalningsskyldighet. Betalningar i sådana börsolidariskär omom
betalande i första hand räknas skatte-begärs deninte motannat avav

betalningsskyldig, dvs.avgiftsbelopp för vilket gjortseller även annan
motsvarandesolidarisk betalningsskyldighet gäller. Pâför vilkabelopp

betalningar med anledning begäranvidbör undantag görassätt av en
hänförasSådana betalningar bör i första handutlandshandräckning.om

handräckningsuppdrag.aktuellttill
kronofogde-den redovisningdet sagda börenlighet medl somnyss

Skattemyndigheten avseende indrivnalöpande lämnar tillmyndigheten
i första handsig på principen beloppenockså grundabelopp att

Nämnda undantagbetalning för den äldsta skulden.tillgodoräknas som
betalningsskyldighet och utlandshandräck-fall solidariskavseende av
här.sig gällandening ävengör

Beräkning10.4 räntaav

skall omfatta denindrivningsuppdragFörslag: Ett ränta som
indrivningssaldot.belöper

räkna skulderKronofogdemyndigheten skall ärränta som
betalas skall redovisas tillföremål för indrivning. Ränta som

skattemyndigheten.

debiterar Skattemyndigheten upplupeni det tidigareSom räntanämnts
lämnas. räknasdå indrivningsuppdraget Räntafram den dagt.o.m.

inte kanskattekontot. Om den upplupnafortsättningsvis i räntanäven
ikronofogdemyndigheten kan effektivitetenindrivas systemetav

indrivnings-bli frågaminska. Det kankomma än ettatt om mer
tillkommit någon debitering i kontot.inte haruppdrag dettrots att
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skattskyldigablir tydligt för den kategoriförhållandeDetta vars
år, nämligeninträffar endast transaktion varjekonto det normalt en

På förväntaspreliminär och slutlig skatt. kontotavstämningen mellan
transaktioner förrän årliganormalfallet inga ytterligarei nästa

avstämning.
omfatta ocksåsåledes denindrivningsuppdrag börEtt ränta som

behöverindrivningssaldot. Beräkningen dennabelöper räntaav
för kronofogdemyn-nödvändigtvis inomemellertid inte göras ramen

förfinns starka skäl talarTvärtomdighetens attsystem. som en
i skattekontosystemet sedanränteberäkning bör utförasfortsatt även

viktigt skäl i dettaför indrivning. Ettfordringen har lämnats samman-
undvikaredovisats behovettidigare har onöhang är attavsom --

i skattemyndighetens be-beroenden och komplikationerdiga tekniska
ränteuppgifter vidföljdenvilka skulle blislutshantering, m.m.om

fordran har beräknatstidigare hanteringenskilda tidpunkter i den av
kronofogdemyndighetensendast ioch registrerats system.

skattekontosystemet,ränteberäkningen sker inomförfarande därEtt
indrivning, ställer kravförför fordran lämnats attäven en som

avseendetillgänglig medinformationockså löpande hållerskattekontot
indriv-hänför sig tillvarje tidpunktupplupna vidden ränta som

kopplatmåsteKronofogdemyndighetensningsuppdraget. system vara
upplupenuppgifteraktuellasåränteberäkningssystemettill att om

indrivningföremål föravseende de fordringarkontot ärränta som
inte utförsränteberäkningmån motsvarandeåtkomliga i dendirektär

kronofogdemyndighetens in-kronofogdemyndigheten. Attdirekt av
innebärberäknadeden i kontotomfattar räntan,drivningsuppdrag även

lämnas i formeller löpandeintedennasamtidigt räntaatt avsenare
skallåterredovisning kunnaindrivningsuppdrag. För görasattseparata

kronofogdemyndigheten debiterabör ocksåkorrekta beloppmed
månad.kostnadsränta varjeupplupen
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indrivningsfrâgorVissa andra10.5

Exekutionstitel10.5. 1

till beloppetvissSkattemyndighetens beslut lämnaFörslag: att en
exekutionstitel iför indrivning skallfordran utgörabestämd

skattekontosystemet.

gäl-kronofogdemyndighetenmål hosallmännahandläggningenVid av
Utsöknings-statliga fordringar.indrivning1993:891ler lagen avom

ellerverkställighet dombl.a.tillämplig i frågabalken UB är avom
betalningsskyldighet ellerinnefattarexekutionstitel annansomannan

förpliktelse.
domdet finnsskall kunna ske krävsverkställighetFör attatt en

definierasexekutionstitelunderlag. Begreppeteller exekutionstitel som
förvaltningsmyndighets be-bl.a.i I 3 kap. § 6 UBUB. 1 sägs att en

exekutions-föreskrift får verkstållas,särskild utgörslut, enligt ensom
finns i bl.a.enligt UBverkställighet får sketitel. Bestämmelser attom

28 USAL.ML §59 16 kap. 16 §§ UBL, samt a
fordringar Skattemyn-kommer dedet tidigareSom framgått i som

de i dag.annorlundaindrivningför än gördigheten lämnar utatt se
sin karaktärskattekonto tillfrån ärfordran lämnasEn över ettettsom
samlade under-består deti sigkontot,saldo frånbelopp, ett avsom

något beslutnågon dom ellersåledes intefinnskontot. Detskottet
exekutionstitel vid indriv-åberopaförvaltningsmyndighet att somav

beskattningsbeslutvilketsigalltså inteningen. kanDet somvareanges
defattatmyndighet harvilkenför kravet ellerligger till grund som

kravet.till grund förbeslut liggersom
bestämmelserske enligt UB:sskall kunnaverkställighetFör att

vadspeciallagstiftningenbestämmelse iframgåmåste det somav en
skattekontosystem. liggeralternativDetexekutionstitel iutgör ett som

automatiskt iexekutionstiteln fastställshandstill ärnärmast att
indrivning.lämnar fordran förSkattemyndighetensamband med att en

kontot och därigenomhar dessförinnanSkattemyndigheten stämt av
överlämnas. beloppbelopp skall Detbl.a.ställning tilltagit ettom

saldo alltjämt obetaltdetindrivning ärförlämnas utgörs somavsom
avgiftsskyl-skatt- ellerdenSkattemyndigheten har lämnatefter det att

hari påminnelsensista betalningsdagbetala ochtillfälledige att
exekutionstiteln skallsåledesföreslår utgörasVi att avpasserats.
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skattemyndighetens beslut överlämna viss till beloppet bestämdatt en
fordran för indrivning.

10. 5 .2 Obeståndsrekvisitet vid konkursansökan

Bedömning: Skattekontosystemet inte upphov till några sär-ger
skilda problem.

Bakgrund

En grundläggande förutsättning för någon skall kunna försättas iatt
konkurs enligt kap. konkurslagen1 2 § KKL i frågaär att personen

på obestånd. obeståndMed gäldenären inte kan betala sinaär attavses
skulder efter hand de förfaller till betalning och dennaattsom
oförmåga inte tillfällig.är

det betalningsoförmågan tillfälligNär gäller elleravgöra äratt om
inte lämnar lagtexten inte någon vägledning. Enligt rättspraxis måste
denna bedömning i stället ske i varje enskilt fall utifrån gäldenärens
totala ekonomiska situation. Härvid bedöms bl.a. förvärvsmöjligheter,
lånemöjligheter, anståndsmöjligheter, konjunkturlägeti aktuell bransch

säsongsvariationer.samt
En ansökan någon skall försättas i konkurs skall, i frågaattom om

skatteskulder, kronofogdemyndigheten. Ansökningen skallgöras av
tingsrätt.prövas av

En borgenär ansöker någon skall försättas i konkursattsom om
skall styrka obeståndet. Borgenären skall, enligt 2 kap. 4 § KKL, vid

uppgift fordranansökningen lämna sin och de omständigheter iom
övrigt vilka han grundar sitt yrkande. Samtidigt innehåller KKL tre
presumtionsregler avseende gäldenär skall obe-när en anses vara
stånd. förstaFör det skall gäldenär, enligt 2 kap. 8 § KKL,en anses

på obestånd det vid verkställighet enligt kap.4 UB, dvs.vara om
utmätning, framgått gäldenären tillgångarsaknat till full betalningatt

utmätningsfordringen. Verkställigheten måste emellertid ha skettav
inom de månaderna före konkursansökningen.senastesex

För det andra obestånd också föreligga, enligt 2 kap. 8 §anses
KKL, gäldenär förklarat sig ställa in sina betalningar.om en

Slutligen kan, enligt 2 kap. 9 §KKL, obeståndskravet uppfylltanses
klargäldenär inte betalar och förfallen skuld inom veckaom en en en

efter anmaningborgenärens härom. presumtionsregelDenna gäller
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gäldenärer eller sådanabokföringsskyldigaemellertid bara som senare
varit bokföringsskyldiga. Ytterligareföre konkursansökan harårän ett

lämnas in inom veckor efterkonkursansökanförutsättningar är treatt
skulden då inte betald.utgång ochanmaningsfristens ännu äratt

kronofog-belopp viss storleksordningVid indrivning göröver enav
normalfallet alltid bl.a. gäldenärsutredning ochdemyndigheten i enen

i dessaHärigenom har Kronofogdemyndighetentillgångsundersökning.
konkursansökan enligt 2 kap. 8 § KKL. Förförfall underlag en

konkursansökan sällan uppkom-torde frågamindre belopp ytterstom
ma.

kronofogdemyndighetenKKL åberopas kanfall då 2 kap. 9 §I av
gällande det inte i KKL:sgäldenärenförekomma ärdet gör attatt en

skulden skönsmässigtmed anledningklar skuld,mening ärattt.ex. av
i antal fall, exempel-frågeställning harberäknad. Denna prövats ett se

1988 110 och 1991 C 28.1983 688,vis NJA nots. s.
konkursför-förutsättningarframgår bl.a. förrättsfallenAv att

någon§ KKL finns i de fall åtminstoneenligt 2 kap. 9sättande
rättspraxis framgår vidareskulderna klar.de totala Avdelpost ärav

betraktas klarskönsmässigt bestämd taxering kanävenatt som enen
kap. 9 § KKL. Avgö-fordran vid tillämpningen 2förfallenoch av

konkurs-den skattskyldige verksam ii vilken måntorde ärrande vara
skattenklarlägga till vilket beloppsökaansökningsmålet för att

bör uppgå.rätteligen

överväganden

upphov tillmed skattekontonfrågaiDet kan sättas ett system gerom
främstgällerkonkursområdet. Dettasvårighetersärskildanågra

och 9 §§ KKL.i 2 kap. 8presumtionsreglernatillämpningen av
läggas tillutredning kanFörutsättningarna för göraatt somen
torde intekap. 8 § KKLkonkursansökan med stöd 2förgrund aven
införandetpekaskälförsämras. finnsDetkomma att attatt snarare

kronofogdemyndigheternaförmöjligheterskattekonton öppnar attav
förhållandenbild gäldenärenssmidigt få bättresättett genomaven

uppgifteraktuellainnehållaskattekontot kommer attatt ommera
till i dag.har tillgångmyndigheternaoch betalningar vadskulder än

ansökanibland åberopas igäller 2 kap. 9 § KKL,detNår ensom
konkurs, följande intresse.är avom

underskott påavsikten arbetsgivaresskattekontosystemetI är att en
iskall resultera10 000 kronoruppgår till minstkontot attsom

överlämnasord månadssaldotmedunderskottet eller ett annat --
skatter.flera olikadebiteringarindrivning. Saldot kanför avrymma
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månad i regel debi-exempelvis underarbetsgivare kommerEn att en
mervärdesskatt.arbetsgivaravgifter, F-skatt ochkällskatt,teras

skulle kunna sig gällandeTillämpningsproblem slag göraett nyttav
Gåldenären invänderspeciella situation.bl.a. följandei mot aven

delbetalningar fulltsamtidigt han har gjortdebiteringarna utsomsom
Vidare förutsättsdebiteringarna/posterna.otvistigatäcker de att

detinvändning och såledesgäldenårens rördomstolen godtar attanser
fall det intemening. sådanaklar skuld i KKL:s Iicke ärsig om en

beskrivits i detlikafördelningsmetodtillämpa denrimligt att som
inte helt fullgjordaskulle nämligenavsnitt 7.2. Annarstidigare, se

hänföras tillnågon mån kunnaalltid i ärbetalningar post somen
för försättande iförutsättningdärmed tillräckligotvistig och vara en

snarlika fall gällerandrafall bör, liksomEtt sådantkonkurs. som
påi stället hanterasbetald eller inte,skuldpostvissfrågan ärom en

i kap.betalningsuppmaning 2i dag närsätt som avsesensomsamma
till fullinte lederinnehållerKKL och än9 § postenmersom

alltså inte användas. I denLikafördelningsmetoden börbetalning.
föreslås därförlikafördelningsmetoden börlagreglering angessomav

följer lag.någottillämpasinte skallmetoden annatatt av en annanom
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DELFRÄGOR INOM111

SKATTEKONTOSYSTEMET

slutlig skattObetald11

slutligi frågamedverkanArbetsgivarnas11.1 om
skatt

slutligin obetaldskall själv betalaskattskyldigeFörslag: Den
skattekontosyste-huvudregeln ibetalas enligtskallSkattenskatt.

Arbetsgivar-30 dagar.betalningsfrist minstefterdvs.met, omen
därmed.kvarstående skatt slopasi betalningenmedverkan avnas

tidi-i detpå skattekontotavstämningen nämntsårliga görs,Den som
Omslutliga skatten.debiteringen densamband medi av-avgare,

skattskyldigedenunderskott på kontot börleder tillstämningen ett ges
såledesskallunderskottet. Kontottäckaför kunnarådrumvisst attett

tillskulden lämnastidunder vissunderskottuppvisakunna utan atten
avsnitt 10.2.indrivning,kronofogdemyndigheten för se

betal-försärskilda bestämmelsergällernuvarande ordningEnligt
härige-A-skatt ochskattskyldige hardenkvarstående skattning omav

skatteavdragverkställamedverka tillarbetsgivare kan attsomennom
skattenden kvarståendeoch betalaredovisaförbl.a.lönpå att senare

Skattemyndigheten.till
Även självtid sigviss kortarefall har arbetstagarendessai atten

skatte-börjararbetsgivareninnan görakvarstående skattendenbetala
månader-verkställas underskallkvarstående skattförAvdragavdrag.

skattenkvarståendetaxeringsåret. Denåret efterjanuari marsna ——
självskattskyldige kanapril år. Den10denbetalasskall senast samma
föremånaderdvs.utgång,taxeringsârets överförein skattenbetala tre

uppgift fråninfaller. Enligtskattkvarståendeförförfallodagendet att
utsträckning.förhållandevismöjlighet idennautnyttjasRSV stor

sininfaller inte föravdragsperiodeninnanskattskyldigedenOm
skatten,har betalatkvitto på han ärkan uppvisaarbetsgivare attett

för arbete jämteersättningutbetalningvidskyldigarbetsgivaren att av
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skatt skatteavdrag förför betalning preliminäravdrag göra ävenav
skatten. gäller under förutsättningbetalning den kvarstående Dettaav

huvudsakliga inkomst arbete från arbets-har sinarbetstagarenatt av
Skattemyndigheten har beslutatfalletgivaren. Detsamma är attom av-

skattskyldige själv det.eller den begärdrag skall göras om
delvis påskattekonton förutsätter be-medEtt synsättett nyttsystem

eftersom avräk-och avgifter, skattekontotalningar skatter ett utanav
tillbetalning inte kan destinerasningsordning gör attatt avse enen

vilkensåledes inte möjligt konstatera skattdebitering. Detviss är att
härledaobetald eller med andra 0rdavgift lämnatseller att ettsom

avgift. En följd skattekonto-till viss skatt ellerunderskott attaven
diffe-avräkningsordning angivet slagsaknar är attsystemet enaven

skuldtillgodohavande eller avseendepå kontot endast utgör ett enrens
Skattemyndigheten hanteraravgifter. saldoskatter och Det är ett som

låta arbets-specifik skatt eller avgift. Attskuld avseendeinte en en
underskottpå lön för täckaverkställa skatteavdraggivaren att ett som

mindreframstår därförtidpunktpå vid vissfunnits kontot somen
olikaförändras grundlöpande omstän-lämpligt. Saldot kan av

på skatte-överskott kontotfinnas närdigheter och det kan ettt.o.m.
avdrag skall göras.

ytterligare förenk-dedessutomsammanhanget börI det här nämnas
års taxering.fr.o.m. 1995deklarationsförfarandet gällerlingar somav

deklarationsskyldigaallamedför bl.a. iFörenklingarna att stort sett
deklarationsskyldiga,miljoneroch dödsbon, 5,5fysiska capersoner

får sina slutskattsedlarsjälvdeklarationer. Deförenkladekan lämna
taxeringsåret. Någon ändring denunderden augusti31senast av se-

föreslagits ikvarstående skatt har inteinbetalningsdagen förnaste
deklarationsförfarandet. Tilläg-nämnda förenklingarsamband med av

självdeklarationförenkladlämnarbör emellertid denatt ensomgas
kvarstå-eventuellfrivillig inbetalningmöjlighethar göraatt av enen
fall blirtaxeringsåret. I så18 september underende skatt densenast

arbetsgivaresReglerna bl.a.kvarskatteavgiften lägre än annars. om
kvarstående skatt har i övrigt lämnatsbetalningenmedverkan i av

debitering slutligmed tidigareoförändrade. ordningenDen avnya
slutskattsedel iskattskyldiga får sinskatt innebär för den somgrupp

vilken eventuellttidpunkten vidtaxeringsâretaugusti under ettatt
minst månader.tidigareläggs medunderskott blir känt tre

förändraddelvisavgiftsskyldiga föreslåsellerövriga skatt-För en
slutlig skatt. Flertalettidpunkten för debiteringsåvittordning avavser

därför iarbetsgivare ochdenna saknarskattskyldiga inom ärgrupp
kvarståendeeventuellredovisa betaladag skyldiga själva ochatt en

skatt.
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Från olika näringslivsorganisationer har under utredningsarbetes
förts fram arbetsgivarnas arbetegång med föratt att statensagera

räkning vad gäller avdrag för kvarstående skatt betungande ochär
förenat med inte oväsentlig administration behövs enbart fören som

ändamål. Uppgiftslämnardelegationdetta Företagens FUD har sagt
bl.a. följande.

för arbetsgivaren,Kvarskatten vållar enligt FUD särskilda problem
eftersom redovisas individ. Myndigheter, företag ochden skall per

huvudarbetsgivare vilket bliranställda måste hålla reda ärvem som
flexibel arbetsmarknad. Oftastallt svårare vi går ärnär mot en mer

tillinte hos "huvudarbetsgivaren" orsaken kvar-det dessutom som
preliminärskatteavdragetstår finna. beror ofta påskatten Den attatt

underlâtits eller varit otillräckligt hos andra utbetalare skatte-har av
pliktig inkomst.

Även inom skatteförvaltningen det hanterar arbets-systemanses som
givarnas redovisning kvarstående skatt och den därpå följande av-av
stämningen leder till arbetstagaren krediteras skatten svårtatt attsom
administrera på effektivt dag redovisning innehållenI skersätt.ett av
kvarstående skatt från arbetsgivare antingen med band eller diskett i

uppbördsdeklarationen för kvarstående skatt lämnassamband med att
uppbörds-förteckning eller skatteinbetalningskort ocheller med en

redovisadeklarationens baksida finnsdeklaration. På utrymme att
skatteinbe-kvarstående skatt för antal anställdainnehållen ett om

kvarstående grundtalningskortet för skatt inte kunnat användas av
avviker från belopp förtryckts ellerdet innehållna beloppet detatt som

redovisningsmetod,inbetalningskortet inte företetts. Sistnämndaatt
endast arbetsgivare begränsat antalkan användas med ettavsom

då skatteinbetalningskortet.anställda, ersätter
förfinns riskmanuella redovisningsmetoderna innebär detDe att

exempelvis inte ovanligt avdragdubbelredovisning. Det är att som
för-uppbördsdeklarationen också tagits ispecificerats på har upp en

skatteinbetalningskort. Redovisningarnateckning eller redovisats med
regionalt för varje län och bildar regionalt register.registreras ett

arbetsgivarens uppgift totalt innehållen kvarstående skattEftersom om
uppbördsdeklarationens framsida inte registreras, finns inte någonfrån

uppgifterarbetsgivarnas totalt avdragenmöjlighet stämmaatt omav
gjorts.uppgifterna arbetstagarnivå vilka avdragskatt mot somom

maskinelltför inte heller markerasDärför kan det närvarande att
nuvarande tekniskaskett. brister finns i detdubbelredovisning De som

arbetsgivarredovisningenleder till såväl avstämningenattsystemet av
ochmellan redovisning betalningavstämningen och är resurs-som

betalaYtterligare exempel på det påminnelsertidskrävande. är attatt
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betald innehållen kvarstående skatt inte kanredovisad intemen
maskinellt. Skattemyndigheterna i dag i stället hänvisadeframställas är

formen beslut betalningsansvar förkravtill att ett ettav omge
minst de administrativa nackdelarnainnehållen kvarstående skatt. Inte

vid betalning kvarståendearbetsgivarnas nuvarande rollgör att av
fråga.skatt kan isättas

administrativ ochtidigare detSom i det stämmernämnts sett ur-
i metodiken i skatte-inte hellerpedagogisk synvinkel överens ett——-

uppkommerunderskott vidhantera just detkontosystem att som
slutlig skatt på skiljermellan preliminär ochavstämningen sättett som

behandlas.underskottsig från hur varje annat
arbetsgivarnas medverkan i betalningenbedömningenVid avav

skattekontonmed medkvarstående skatt" i samband att ett system
andra former för dessasjälvfallet in riskeninförs, måste vägas attav

sinobetalda belopp iökat antalbetalningar kan leda till turett som
indrivningsuppdrag och i slutändantill ökat antalkan leda ettett

indrivningsresultat.försämrat
skattskyldiga2 960 000taxering debiteradesVid 1994 års ca

Fysiskamiljarder kronor.sammanlagt knappt 12kvarstående skatt om
sju miljarderdebitering svarade förA-skattsedelmed utan capersoner

medan dekvarstående skatten,deneller 58kronor procent avca
debiterasdem93antalsmässigt 2 762 000 ellerär procent av somca

skattskyl-486 000kategori hade lkvarstående skatt. Av denna caen
350understegkvarstående skattdiga eller 53 procent casomen

Vidare hade ikvarskatteavgift.debiterades inte någondvs.kronor,
understegkvarstående skattskattskyldigadenna 730 000 somcagrupp

skatten inom denna kate-kvarståendegenomsnittliga25 kronor. Den
huvudsakskattskyldiga, dvs. iövriga500 kronor. Förgori 2var ca

vilkadebiterad preliminär skatt,medjuridiskafysiska och personer
dessaskattskyldiga gälldeantaletmotsvarade sju attprocent avca

kvarstående skatten.sammanlagdadensvarade för 42 procent avca
A-skattebetalareför kategorindebiterade kvarstående skattendenAv

uppskattningsvis endastbetaladespreliminär skattdebiteradutan ca
arbetsgivarmedverkan.49 procent genom

frågaii desammaförhållandenaårs taxeringVid 1995 stort settvar
beträf-falletSåstorlek ävenkvarstående skattensden varm.m.om

A-skattsedelmedfysiskafördelning mellanfande skattens personer
Totaltskattskyldiga.övrigapreliminär skatt ochdebiteradutan

taxeringsårdebiterades detta000 skattskyldigaomkring 2 560 en
11,6 miljardersammanlagtskatt uppgick tillkvarstående casom

debiteradfysiska med A-skattsedelAndelenkronor. utanpersoner
92000 ellerpreliminär skatt utgjorde omkring 2 360 procentca av

förkategori svaradekvarståendepåfördes skatt. Dennadem casom
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kvarstående skatten.deneller 59miljarder kronor6,8 procent avca
Övriga för återstodensvaradedvs. omkring 8skattskyldiga, procent,

kvarstående skatten. Av kategorin A-denalltså 41 procent avca
skatt hade vidare 660 000debiterad preliminärskattebetalare utan ca

kronor.understeg 25kvarstående skatt somen
skatt-för alla kategorierskickade sammanlagtSkattemyndigheten

eller åttatill 250 000betalningskravskyldiga procentut avpersoner
omfattadeBeloppsmässigtkvarstående skatt.debiteratsdem ensom

miljoner kronor.totalt 3 262påminnelserna
har 1160för års taxering drygtdebiteringsstatistiken 1995Enligt

den kvarstående skatt40ellerkronor,miljoner närmare procent av
den 18 september.betalats An-augusti 1995,debiterades i senastsom

vid dennakvarstående skattbetalat sinskattskyldiga självatalet som
debite-demeller drygt 35490 000tidpunkt utgör procent av somca

månad.i augustikvarstående skattrades
deklara-förenkladeomfattar detföregåenderedovisats i detSom

Förenklingarnadeklarationsskyldiga.flertalettionsförfarandet det stora
tidigarelägg-väsentliginnebärförfarandeteffektiviseringenoch enav

bakgrundblir känd. Motskattendå den slutligatidpunktdenning av
effektivitetsvinstdennatillföljdriktigtfår dethärav att ta varaanses

skattresterande slutlig görsinbetalningenocksåpå så sätt att av
skattskyldigedenåstadkommasenklastkani dag. Dettatidigare än om

i dagensRedan görsaktuella beloppet.detbetalar in ettsystemsjälv
och i frågakvarstående skattinbetalningarantal s.k. omstort avegna

taxeringsåretnovemberpåförts eftertillkommande skatt svararsom
Sominbetalningen.själv förgenomgåendeskattskyldigeden nyss

fysiskaförkvarstående skattengenomsnittligadenharnämnts personer
föruppgick dentaxeringVid 1992 års1990-talet.underminskat

kvarstående skattpåförtsvilkamed A-skattfysiska genom-personer
Året kategoriför dennadärpå hade den3 300 kronor.snittligt till ca

vidskattskyldig och500 kronor2genomsnittminskat till i perca
kronor.till 2 100ytterligaretaxeringårs1995 ca

skatt heltkvarståendebetalningarrörandeövervägandenaVid avom
finns riskfram detdet förtsskattskyldige haröverlåtas på denkan att

dendvs.eftersättas,kommerskattebetalningarna attför attatt
Somskattebetalning.andra betalningarprioriterar änskattskyldige en

mening kanEnligt våröverdrivna.farhågorfår dessadetvi ansesser
angelägnaskattskyldigaflertaletdet äri ställetdet storaantas att om
betalningarnabetalningarsinakorrekt skötapå sätt oavsett omettatt

skattskyldige intedende fallskuld. lnågonellergäller skatt annan
betalningsupp-medbetalningsskyldighet kommersinfullgör systemet

betalningsfräm-indrivning haöverlämnande tillochmaningar att en
frågan in-förhållandetdetbetydelseverkan. Av är även attjande om
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drivning jämfört med i dag kommer aktualiseras förhållandevis kortatt
tid efter det utebliven betalning konstaterats. Inom föratt en ramen
indrivningsförfarandet finns för övrigt möjlighet tillgripa löneexe-att
kution i de former detta institut har i dag. I förhållande till medverkan

arbetsgivare vid inbetalningar kvarstående skatt för anställda ärav av
emellertid arbetsgivarnas skyldigheter i samband med indrivningen
begränsade. Framhållas bör dessa åtgärder med de förslagävenatt

vi för fram kommer kunna in långt tidigare försättas änattsom
närvarande.

Ett alternativ till den nuvarande formen arbetsgivarmedverkanav
har det tillämpas i Danmark. Systemetövervägts är systemsom som

innebär i korthet restskatt uppgår till visst belopp läggsatt ettsom
till nästkommande års preliminära skatt. I skattekontosystemet är
emellertid avsikten den skatt- eller avgiftsskyldiges samtliga skatte-att

avgiftsskulderoch skall behandlas i sammanhang. Betalningenett av
avgiftviss skatt eller kommer inte kunna beaktas för sig varföratten

danska modellenden mindre lämplig använda. Den innebärär att
också någon tidigareläggning inbetalningen de kvarståendeatt av av
skattebeloppen inte kommer till stånd senareläggningtvärtomutan en
jämfört med dagens ordning.

stället bör det huvudregel kommaI på den skattskyldige attsom an
själv betala underskott uppkommer vid avstämningen mellanett som
preliminär och slutlig skatt. Ett sådant förfarande har påtagliga
fördelar för skattemyndigheterna skall hantera och stämmasom av
arbetsgivarnas inbetalningar och kreditera arbetstagare. Detresp.
innebär också lättnad för arbetsgivarna i deras medverkan i frågaen

redovisning och betalning skatter avgifter. Förfarandetoch ärom av
vidare enkelt administrera och hela inbetalningsomgången kanatt
avslutas väsentligt tidigare enligt Inbetalnings-nuvarande ordning.än
tidpunkten tidigareläggs med till månader.upp sex

11.2 löneexekutivtEtt förenklat förfarande

Förslag: förenklat löneexekutivt förfarandeEtt införs för skulder
avseende slutlig skatt högst 10 000 kronor.om

Arbetsgivarnas nuvarande medverkan i fråga betalning kvar-om av
stående fördelarskatt har tvekan åtskilliga särskilt tydligaårutan som

det i dag gäller Hanteringen kvarståendemassärenden. dennär som av
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skatte-automatik. Någon prövning hurkaraktärenharskatten avav
förbehållsbelopp enligtenskildes lön ochförhåller sig till denskulden

särskild prövning i det enskildanågonutsökningsbalken eller annan
skulle dendagens smidigainte. heltfallet Att övergegörs motsystem

indrivningsförluster.till risk för slutligakunna ledabakgrundenhär
ordning föreslagits irisk bör denminimera dennaFör att nya som

i dag betecknasbetalning vadföregående i frågadet av som somom
kronofogdemyndighetenkombineras medkvarstående skatt att ges

löneexekutivt för-fall använda förenklati vissamöjligheter ettatt
enkelhet och snabbhet. DetkännetecknasFörfarandet börfarande. av

tillämpasavgränsningen i dagenstillmed motsvarighetbör system
arbetstagare och endastskattskyldigabeträffandeendast är somsom

redanOm den skattskyldigepå skattekontot.slutlig skatt ärdebiterats
användas.emellertid inteindrivningsåtgärder börföremål för systemet
kronofog-i angivna fallinförasbestämmelser börSärskilda gersom

prövning vidta löne-förutsättningardemyndigheten närmareatt utan
åtgärder.exekutiva

förenkladdenna formanledning begränsafinnaskanDet att av
visst beloppöverstigertill fordringarlöneexekution attett trotssom

beloppsgränsställning. Förförsvagninginnebärdet statens enaven
motiverad detmånga gångerprövning rörsärskild är närtalar att en

förenkla-föreslår därför detbelopp. Viförhållandevis högasig attom
uppgår till högst 10 000fordringartillförfarandet begränsasde som

denföljaktligenpå högre belopp börfordringarfrågaIkronor. om
detfortfarande tillämpas. Ilöneexekutionförgällerordning som nu

på längstskattefordringen fördelasförfarandet börförenklade tre
till-särskilt högt bör det kunnaintebeloppetmånader. Om är vara

månader.eller tvåmedräckligt en
förbehållsbelopp fåroch åberoparinvändningargäldenärenOm gör

löneexekution. Iordinarie formentill denövergåförfarandet av
skattemyndig-indrivning börförfordran lämnassamband med att en

kronofogdemyndighetenuppgifter tillfalldessa lämnaheten i ur
för den skattskyldige.arbetsgivareskatteregistret ärom vem som

effektiviseringtill följd häravförenkling ochsådanMed aven
minimeras.skattebortfall kunnaför ökatriskernaindrivningen bör ett

skattskyldigaslutskattebetalningar demedordningenDen avegnanya
ellerslutlig skatt, medinbetalningresterandeinnebär utanatt aven

gjorts väsentligthamedverkan, kommerkronofogdemyndighetens att
i dag.tidigare än

fullgöra sinvår meningenligtbör såledesskattskyldigeDen
dvs.huvudregeln i skattekontosystemet,enligtbetalningsskyldighet

dagarefter det gått 30infallerförfallodagden närmast attsenast som
tidigare skalli detSomskatten.från beslutet nämnts sammaom
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betalningsfrist gälla alla betalningar ingår i skattekontosystemet.som
för flertalet skattskyldigaDet torde i praktiken innebära för-att

fallodagen för underskott uppkommer vid avstämningen mel-ett som
lan preliminär och slutlig skatt blir den oktober12 under taxerings-
året. Om den skattskyldige inte betalar den slutliga skatten i tid

på påkommer bristen skattekontot hanteras andrasättatt samma som
underskott uppkomma den skattskyldiges konto, dvs.kansom en
betalningsuppmaning sänds och beloppet inte betalas lämnasut om
ärendet för indrivning.

204



1996:100SOU

pensionsavgifterBetalning12 av

ordningNuvarande12.1

till för-egenavgifterbetalningbestämmelsernanuvarandeDe avom
år 1959. Nulagstiftningkom tilltilläggspensionförsäkringen genom

1962:381 allmändels i lagenUBL,dels ifinnsregleraktuella om
AFL.försäkring,

följande:UBL29 §l sägs

i förstaskallskattkvarståendeellerpreliminärerlagdvisst årFör anses
frågatilläggspensionsavgift för året. Ibetalninghand utgöra er-omav
tilläggspen-beträffandegällamotsvarandeskallskatttillkommandelagd

skatten.tillkommandeingår i densionsavgift som
förebetaldskallslutlig skattingår iTilläggspensionsavgift varasom

slutligingår iinteAvgifttaxeringsåret.efteroktober âretden l som
månaddenutgångeneftermånaderåttabetald inomskallskatt avvara

skattskyldidenmeddeladesavgiftendebiteringunderrättelsedå avom
ge.

tillkommandeelleri slutligingårtilläggspensionsavgift,Har som
stycket,andraiden tid,betalats inomtill fullointeskatt, som anges

uteslutan-medomdebiterastillkommande skattenellerslutligaskall den
skattskyldige.denskall delgesbeslutSådantavgiften.de av

pensionspoängUBLstycketförsta30 §enligtgäller attVidare om
inkomstårsför visststycket AFL annatförstakap. 6 §enligt ll av

tilläggs-skattskyldigedentillgodoräknas trots attskallförvärvsarbete
itiddenbetalas inomtill fullointeför åretpensionsavgift angessom

framställningefterSkattemyndighetenså fårstycket UBL,andra§29
omständigheterömmandefinnsdetochskattskyldigefrån den om

avgiften.betalaskyldighetendelvis frånellerheltbefrielse attmedge
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I kap. 6 § första11 stycket AFL föreskrivs följande:

För varje år, för vilket pensionsgrundande inkomst fastställts för en
försäkrad, skall pensionspoäng tillgodoräknas honom. I den mån den
pensionsgrundande inkomsten härrör från inkomst förvärvs-annatav
arbete får dock pensionspoäng tillgodoräknas den försäkrade endast om
tilläggspensionsavgift för året till fullo erlagts inom föreskriven tid.
Utan hinder sådan avgiftsbetalning inte skett skall pensionspoängattav
tillgodoräknas den försäkrade för de båda år föregåttnärmast detsom
då pension vid bifall till ansökningen skulle börja utgå. Pensionspoäng
skall vidare alltid tillgodoräknas för pensionsgrundande inkomst som
härrör från inkomst i första3 § stycket d.som avses

Sådan inkomst i kap. 3 § första11 stycket d AFL sjuk-ärsom avses
penning och rehabiliteringspenning enligt lagen sjukpenningsamt
enligt lagen 1976:380 arbetsskadeförsäkring eller motsvarandeom
ersättning utgår enligt författning eller grundsom annan av
regeringens förordnande, i den mån ersättningen träder i stället för
inkomst näringsverksamhet här i landet i vilken den försäkradeav
arbetat i icke oväsentlig omfattning, tillfälliga förvärvsinkomster av
självständigt bedriven verksamhet eller ersättning för arbete för någon

räkning i eller andra skattepliktiga förmåner.annans pengar
I 20 kap. § finns föreskrifter4 AFL återbetalningsskyldighet förom

bl.a. det fall någon oriktiga uppgifter eller harsättatt annatgenom
förorsakat ersättning utgått obehörigen eller förmed högt belopp.att
Om återbetalningsskyldighet har ålagts någon bestämmelseni attanges
det vid utbetalning till honom i avräkning på vad försenare som
mycket utgått får innehållas skäligt belopp. Vidare avdragsägsett att
pä tilläggspension får för obetald egenavgift för tilläggs-göras även
pension, enligt ll kap. 6 § första stycket AFL pensionspoängom som

avgiften räknats den försäkrade till godo för det årmotsvarar som
avgiften avgiften inte betalats.oavsett attavser

deAv bestämmelser reglerar tilläggspensionsavgifterna börsom
4 kap. 3 § lagennämnas 1981:691 socialavgifteräven prop.om

1980/81:178, bet. 1980/81:SfU28, rskr. 1980/81:406. Paragrafen
lyder:

Av influtna tilläggspensionsavgifter förs till7 och 11procent staten
placeras på konto hos Riksgäldskontoret. förs tillAterstodenprocent en

fond benämnd Allmänna pensionsfonden tillgångarmed kostnadernavars
för försäkringen för tilläggspension enligt lagen 1962:381 allmänom
försäkring täckas.skall förvaltasFonden enligt grunder riksdagensom
fastställer särskilt.
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kopplinggrund i bl.a. denha sinUBL kanFöreskrifterna i 29 § sägas
tilläggspensionssystemetsiavgift liggerbetaldförmån ochmellan som

tilläggs-betalningRegleringenuppbyggnad.försäkringsmässiga av av
framgått deSompå följandesammanfattas sätt.pensionsavgift kan av

haft inkomstfår den hari AFLbestämmelsernaredovisade somnyss
pensions-sig till godoanställning räknaförvärvsarbete änannatav

i tid. Mottilläggspensionsavgiften betalats rätthelaendastpoäng om
avgift.betala Be-alltså skyldighetpensiontill atträtten enensvarar

betalarsjälvadeockså till hindrasyftarstämmelserna attatt som
grundas på inkomstdå pensionsrättentilläggspensionsavgiften, dvs. av

betalapensionsförmånerfåskall kunnaförvärvsarbete, utan attannat
avgift.någon

eftersomsyfte ochtilläggspensionssystemetstillhänsynMed
avgifter,ochbetalningen skatteringår vidtilläggspensionsavgiften av

tilläggspensionsav-ordningvilkenföreskrifter idärförfinns somom
Omavgifter.och andratill skatterförhållandebetald igiften anses

tilläggspensionsavgiftensåledesbetalatsbeloppet harhelainte anses
minstavgifter. beloppandra Ettochföre skatterbetalatsha sva-som

efteroktober åretdenbetalats före 1skall haavgiftenhelamotrar
tilläggspensionsavgiftenintetillgodoräknasfallItaxeringsåret. annat

tillkomman-tilläggspensionsavgiften ingår iOmskattskyldige.den en
åttabetald inomskall denskattskyldige,påförs dende skatt varasom

avgiftsdebi-underrättelsedåmånaddenefter utgångenmånader omav
preliminär,så mycketinteskattskyldige. Ommeddelades denteringen

minstdenbetalatstillkommande skatt motkvarstående eller att svarar
tillkommandeslutligaomdebiteras dentilläggspensionsavgiften, resp.

Konsekvensentilläggspensionsavgiften bort.såskatten sätt tasatt
förlorarskattskyldigedenpensionsförmånerfråga ärihärav attom

aktuella året.för detpensionspoäng

pensionssystemetreformerade12.2 Det

pensionssystemetallmännadetreformeringfattatsBeslut har avom
Ställ-1993/942439.1993/94:SfU24, rskr.1993/94:250, bet.prop.

tillförslagPensionsarbetsgruppenspå ettningstagandet bygger
pensionssystemreformeratEttpensionssystem,reformerat se -

Reformerat1992:89skiss Dsprinciper ochBakgrund, samt pen-
22.1994:20SOUsionssystem -

grund-bådeförfortsättningsvisskallPensionssystemet även svara
pension. Eninkomstrelateradi formstandardskyddochskydd av en

åstad-emellertidutgångspunkt i det ärgrundläggande attsystemetnya
förmåner. Sam-avgifter ochmellankopplingökad direktkomma en
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bandet mellan de pensioner betalas från det allmänna pensions-utsom
och de avgifter betalas till liksom de inkomstersystemet systemet,som

ligger till grund för avgiftsuttaget, skall stärkas väsentligt.som
Med syfte stärka sambandet mellan förvärvsinkomst och pensionatt

skall grundskyddet utformas garanterad pensionsnivå tillsom en upp
utgårvilken det tillskott till den inte har tillräcklig inkomstba-ett som

serad pension prop. 58.s.
Pensionsavgiften skall den obligatorisk utformasäven ärom—— -

försäkringspremie skatt 48.prop.änsom en snarare en s.
pensionsrätt förDen visst år tillgodoräknas den enskildeettsom

ålderspensionssystemetinom skall baseras dennes pensions
de inkomster under år. syfteEtt med reformeringensamma av pen-
sionssystemet skapa starkare åsamband mellan sidanär att ett ena
inkomster under förvärvslivet och de avgifter betalas till systemetsom
och å andra sidan de pensionsförmåner erhålls efter pensionering.som
Ålderspensionsavgiften skall försäkringsmässigt fastställd. Devara av-
gifter betalas förvärvstidenin under skall de pensions-motsom svara
förmåner försäkradeden statistiskt kan förväntas fåsett utsom som
ålderspensionär. intjänadeDen pensionsrätten skall därför stämma

med de avgifter betalas in. I likhet med i dag skall detöverens som
emellertid inkomsten och inte avgiften läggs till grund förvara som
beräkning själva pensionsrätten. I det fall avgifter inte betalats,av
bortfaller normalt inte pensionsrätten med undantag för egenföretaga-

pensionsrätt tillgodoräknas den försäkrade skallDen uppgå tillre. som
andel den pensionsgrundande inkomsten avgifter skullesamma av som

för. emellertidha inbetalats Det kommer finnas begränsning föratt en
hur hög pension kan tjänas in. pensionsgrundande inkomster-Desom

på vilka avgifter skall under år kunna högst utgöratas ut, ettna en
för år 1995 uppgår till basbelopp 60 ff.7,5 prop. s.summa som

Avgifter till pensionssystemet på anställningsinkomster skall även
fortsättningsvis arbetsgivaren uppdragsgivaren ocherläggas av
inkomst förvärvsarbete den försäkrade själv. En delannatav av av
ålderspensionsavgiften kan emellertid komma betalas i formatt av

reformeradeegenavgifter också på anställningsinkomster. Också i det
pensionssystemet utgångspunkt gälla beräkningenskall attsom av
pensionsgrundande inkomst på grundval taxeringen till statliggörs av
inkomstskatt 66.prop. s.

Ålderspensionen i det reformerade pensionssystemet skall, förutom
fördelningspolitiska finansieras ålders-vissa inslag, i sin helhet med en

pensionsavgift på samtliga inkomster pensionsrätt.tas utsom som ger
Ålderspensionsavgiften %skall 18,5 avgiftsunderlaget. Tillvara av en
procentenhet införs avgiften det samlade avgiftsuttaget höjs.attgenom

folkpensions-Resterande del införs nuvarande och ATP-av-attgenom
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ålderspensionsavgiftengällerAvgiftsunderlaget vadavvecklas.gifter
Ålderspen-inkomster.pensionsgrundandesamtligaskall utgöras av
överstigerdel inkomsternapå denskall inte betalassionsavgift somav

% emellertidarbetsgivaravgift 9,25särskildförmånstaket. En tas
någrainteförmånstaket. Dennainkomstdelarpå över motsvaras avut

sådan.redovisasskallskatt ochdärförochförmåner utgör som enen
finan-enbart tillanvändasålderspensionsavgiften skallfrån attIntäkter

motsvarandeförsDäravålderspensionen.inkomstrelateradedensiera
utgåendefinansieraförfördelningssystemettillprocentenheter16,5 att

ifonderas AP-Eventuella överskottperiod.underpensioner samma
förs till detavgiftsunderlaget%motsvarande 2beloppfonden. Ett av

individuell premie-fonderas iochpremiereservsystemetföreslagna en
ireserv.

skallnäringsverksamhetaktivvid inkomsterAvgiftsuttaget varaav
inne-anställning. Detvid inkomstskall gällamed detanalogt avsom

egenavgifter till ålders-tvåskallegenföretagaredetbär tas utatt enav
tillpå inkomster%9,25avgiftEnpensionssystemet. uttas upp

takbe-inkomstenhelaavgiftlika utanförmânstaket. En tas utstor
inkomstdelarföravgiftsintäkternaskallfalletdetgränsning. l senare

till statsbudgeten.ålderspensionssystemettillförastaket inte utanöver
närings-och aktivanställningbådefråninkomsteruppbärdenFör som

takreglerdessainkomstensammanlagdapå dendetverksamhet är som
för inkoms-ålderspensionsavgiftentudelningDennaskall tillämpas. av

detoberoendegällaskallnäringsverksamhetaktiv ge-av omter av
egenavgift förarbetsgivaravgift ochmellanväxlingnågonnomförs an-

ff.206ställda prop. s.
1935årenföddaavsiktenövergångshänseende ärl att personer -

nuvarandedetberäknad enligtpensionsinskall fådelarvissai1953
reformeradeenligt detberäknaderesterande delar syste-ochsystemet

omfattasfulltkommerellerår 1954födda ut attPersonermet. senare
ålderspensionssystemet.reformeradedetav

det all-reformeringtillförslagetriksdagsbehandlingenVid avav
avgif-mellankopplingenfrågaanfördes ipensionssystemetmänna om

14l993/94:SfU24följande bet.förmåner bl.a.och s.ter

förbetydelsenfrågansammanhangdettavill iUtskottet ta omupp
lfaktiskt erläggs.ålderspensionsavgiftpensionsrätten pro-omav

reformeradeålderspensionsavgiften i det systemetpositionen attanges
avgifterså defastställd, sättförsäkringsmässigt attskall somvara

denpensionsförmånerdeförvärvstidenunderbetalas in sommotsvarar
ålderspensionär. Denfåförväntaskanstatistisktförsäkrade utsett som

avgiftermed dedärför överensstämmaskallpensionsrättenintjänade
dockskall detmed i dagi likhetin. Vidarebetalas varaattangessom

självaberäkninggrund förtillläggsavgifteninteochinkomsten avsom
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pensionsrätten. det fall avgifterI inte erlagts bortfaller normalt inte
pensionsrätten med undantag för egenföretagare.

Utskottet förutsätter vid den fortsatta beredningen ytterligareatt man
och i vilken mån krav skall ställasöverväger egenavgiftattom

faktiskt inbetalats, falli vad gäller premiereservsystemet.vart

Beredningen pensionsreformen har fortsatt. juni 1995I presentera-av
des förslag angående vissa frågor allmänna egenavgifter, Dsom se
1995:29. promemorian redovisas förslagI allmänna egenavgif-attom

skall räknas vid beräkningen pensionsgrundande inkomst,ter attav av
förpensionspoäng skall räknas tillgodo inkomst förvärvs-annatav

arbete egenavgift formendast allmän i pensionsavgift avseendeom av
inkomsten har betalats till fullo inom föreskriven tid sådansamt att
avgift inte skall betalas för inkomster intjänade år inkomsttagarendet
avlider. Den allmänna egenavgiften i form pensionsavgift in-av
komst förvärvsarbete skall betald före tilläggspension-annatav anses
savgift. Om pensionsavgiften tilläggspensionsavgifteninte betalasmen
inom föreskriven tid skall pensionspoäng, vad inkomst annatavser av
förvärvsarbete, beräknas endast på den pensionsgrundandeden del av
inkomsten från inkomst sjukpenning träderhärrörsom av m.m. som
i stället för inkomst förvärvsarbete.annatav

departementspromemorianI Reformerat pensionssystem lag om—
härefterinkomstgrundad ålderspension, Ds 1995:41 har redo-m.m.

visats förslag intjänande och beräkning inkomstgrundad ålders-om av
pension. Liksom i dag pensionsrätt sig på inkomstgrundaravses som

anställning inte beroende avgifter belöpande på inkoms-attav vara av
betalas. I fråga inkomst förvärvsarbete tilläggs-tasten annatom av

pensionsavgift dels egenavgift form tilläggspensionsavgift,iut som av
dels allmän egenavgift i form pensionsavgift. Avgifterna ingårsom av
normalt i den slutliga skatten. Vid omdebitering på avgiftgrund attav
inte betalats inom föreskriven tid måste pensionsrätten dvs.räknas om,

bort helt. bestämda pensionsgrundande ändrasDen inkomstentas
emellertid inte i samband omdebitering ochmed omräkning. Enligt
nuvarande bestämmelser finns undantag från principen pensions-ett att

formskall räknas i det fall egenavgift i tilläggspensions-poäng avom
Ävenavgift inte betalats inom föreskriven tid. sådan egenavgiftom

inte till fullo föregåttbetalats i tid för de två år detnärmasträtt som
år då pensionen börjar förtillgodoräknas pensionspoäng dessautges
år. innebär emellertid inte obetalade avgifter efterskänks.Detta Iatt
stället skall på den utgående pensionen motsvarande denavdrag göras
obetalda skall anspråkavgiften. princip hela tilläggspensionen iI tas
till betald.dess avgiften Enligt förslagen i departementspro-äratt

gällande detmemorian avsikten principer överföras tillskallär att nu
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någonföreslås inteEmellertidpensionssystemet.reformerade
hindersärregel pensionspoängnuvarandemotsvarighet till utanatt av

för deden försäkradetillgodoräknasskallavgiftsbetalningbristande
Skälenbörjarår då pensionenföregått detbåda år närmast utges.som

riktasskulle kunnainvändningarprincipiellabl.a. dehärför är som
avgifter ochinbetaldamellankopplingendäri ett systemmot att,

avgift intepensionstark, betalaskallutgående pension trots attutvara
enligt depensionsrättvad gäller denkanTilläggasbetalats. att som

i premiereservsystemet sägstillgodoräknasreglerna skallreformerade
också be-skall tillämpasprincipernyssnämndapromemoriani att

för-avseende inkomstpensionsavgifterobetaldaträffande annatav
värvsarbete.

de förslagpensionssystemetreformeringen ärled iYtterligare ett av
departementspromemorianiseptember 1995presenterades isom

ålderspension, DsvadavgiftsskyldighetUtvidgad m.m.avser
statligformavgiftsskyldighet iföreslås1995:55. I denna enav

förmånersocialapensionsgrundandeavseende deålderspensionsavgift
tilläggspensionsavgift ochnågonbetalatshittills intevilka detför

i detbelopppensionsgrundandeför deålderspensionsavgift som
Enligtfiktiv inkomst.utifrånskall beräknasreformerade systemet en

tillsociala förmånerpensionsgrundandeskall avgiftförslaget m.m.
närvarandeförarbetsgivareavgiftdenstorleksin motsvara som

tilläggspensionsavgift.i formbetalar av
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överväganden12.3 förslagoch

12.3.1 En form för bestämma pensionspoängattny
vid betalning egenavgifter till försäkringenav
för tilläggspension

Förslag: Tilläggspensionsavgiften sidoordnas och jämställs med
övriga avgiftsbetalningar.skatte- och Om endast viss andelen av

avgiftersamtliga skatter och har betalats tilläggspensionsav-anses
gift ha betalats i proportion till avgiftens andel de sammanlagdaav
skatte- och avgiftsdebiteringarna.

skyldig betala tilläggspensionsavgift i formDen är attsom av
egenavgift räknas tillgodo pensionspoäng i förhållande till hur stor
andel tilläggspensionsavgiften har betalats.av som

Utgångspunkter

i det följande tilläggspensionsavgift gäller i tillämp-Det sägs omsom
liga delar motsvarande pensionsavgiftsbetalningari reformeratett pen-
sionssystem.

En given utgångspunkt i varje skatte- och avgiftssystem deär att
skatter avgifter har debiterats skall betalas. dagoch I särbe-som
handlas emellertid egenföretagares betalning tilläggspensionsavgiftav

kan avvika från detta Betalningensätt sägas synsätt.ett som av
avgiftsbe-tilläggspensionsavgift bedöms nämligen för sig trots att

avgiftsbetalningarna i övrigt.talningen samordnad med skatte- ochär
Redan så mycket alla skatte- och avgiftsdebiteringar för visstnär ettav
år har betalats betalningarna täcker tilläggspensionsavgiften får denatt

pensions-skattskyldige de pensionsförmåner det åretsmotsom svarar
grundande inkomst. Den skattskyldige kan alltså betala baraattgenom

avgiftsskuld sina pensionsförmåner.del sin skatte- och skyddaen av
Som i det föregående beror detta på tilläggspensionsavgiftensagts att

först betald. Någon koppling mellan avgiftsbetalning ochanses annan
förmån finns inte.

Pensionspoäng beräknas således på grundval den pensions-i dag av
grundande inkomsten inte utifrån tilläggspensionsavgifthur mycket

försäkradeden har betalat. Eftersom för höga inkomster skullesom
kunna i syfte få pensionsförmåner,motsvarande har i da-attuppges

på tilläggspensionsavgiftenkrav ställts till fullo skallsystem attgens
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försäk-fall mister denviss tidpunkt. Ividbetalatsha annatsenast en
denna regle-året. Genomför aktuelladetsamtliga pensionspoängrade

ochtillgångarsaknade utmätningsbaradenhindraavsågsring att som
obehörigen fåfaktiska fråndeinkomsterhögre än att pen-uppgavsom

Även kontrollsvå-praktiska991959:100sionsförmåner prop. s.
valdes ochlösningskäl för denframfördesrigheter somsomsom

år 1960.sedantillämpats
kontroll-datorstöd i bl.a.utvecklingen medtekniskadenminstInte

Dettaförutsättningar för görsynsätt.skaparverksamheten nyttettnu
skallkontrollsvårigheterrimligt bl.a.kanlängredet inte attatt anses

betala endastskattskyldigmöjligt fördet attattgöra engenomen
pensionsför-oinskränktaavgifter fåskatter ochsinabegränsad del av

avgifter iskatter ochför vilkeninkomsttillrelaterasmåner ensom
betalats.harövrigt inte

pensionsförsäkringartilläggspensionssystemetstatligaSåväl det som
avgiftsfinansie-byggerenskilda rättssubjektadministreras avsom

finnsåt. Olikheteremellertid ävenskiljer sigför dennaring. Formerna
denpensionsförmånerdeberäkningendetfrågai sätt somavsomom

uttryckt skerFörenklatpå.uppbyggttillharförsäkrade ärrätt
medstatligai detpensionsförmånerna ut-systemetberäkningen av

betaldamedsambandinkomster. Ettförsäkradesi dengångspunkt av-
kan dettaanställddenför ärvisserligen. Menfinnsgifter som

ansvarig förarbetsgivareneftersom ärmärkbart,knappast sägas vara
sinabetalarsjälvam.fl.näringsidkareFöravgiftsbetalningen. som

Sam-förmåner.avgifter ochmellankopplingendäremotavgifter finns
tillmed hänsynförsumbartemellertid sägasbandet kan närmast vara

avgifterochde skatterförst betaldtilläggspensionsavgiften avatt anses
betala.skattskyldige harden attsom

premieavgift ellerdenpensionsförsäkringssammanhang ärandraI
pensionsförmånervilkaavgörande förprincip heltbetalats iharsom

avtaladedendelendastpåräkna. Omkanförsäkradeden avensom
försäkringsbelopp ärpå detdet direktåterverkarbetalaspremien som

vissaenligtreducerasFörsäkringsbeloppetbetalas ut.attavsett
möjlighetocksåfinns i regel extraberäkningsgrunder. Det att genom

livsfallsför-frågaförsäkringsbelopp. Ihöjapremiebetalningar ett om
efter detprincipi ävenpremiebetalningar görassådanakansäkringar

börjat betalasförsäkringsbeloppet ut.att
försäkringsmässigadetfastarimligtdet detviSom är att taser

för hante-systematikeniändringarpensionssystemeti närinslaget
Dettatilläggspensionsavgiften övervägs.betalningarringen avav

pensionssys-för reformeratinriktningenmedi linjeligger ettsynsätt
från detbetalaspensionermellan desambandetbl.a. utdär somtem

tillbetalasavgifterdeoch systemetpensionssystemetallmänna som
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skall stärkas. Att knyta härtill och till vad vanligt före-äran som
kommande i andra liknande sammanhang underlättar vidare hantering-

tilläggspensionsavgiften i förenklat för redovisningett systernaven
och betalning skatter avgifter.och administrativaDe frågorna ärav
enligt vår mening centrala vill undvika de kostnader detom man som
för med sig bygga ytterligare debiterings- och redovisnings-att upp

för särskilda skatte- eller avgiftsbetalningar.system
Nämnas kan det i dagens endast begränsat antalgörsatt system ett

omdebiteringar innebär tilläggspensionsavgiften utesluts. Om-attsom
debiteringar såvitt inkomståren 1990 och 1991 gjordes i drygtavser

fall år.10 000 Det begränsade antalet justeringar torde till delstorper
på det faktum de fullgörbero skattskyldiga i regel sina skyldigheteratt

avgiftshänseende.i skatte- och Till del hänger det ocksåen samman
med den preliminära eller kvarstående skatt betalats föratt ettsom
visst år i första hand betalning tilläggspensionsavgiftenanses som av
för året.

ökat samband mellan avgift pensionsfärmánEtt och vändninggenom an
likafördelningsmetodenav

Enligt vår mening finns det förutsättningar sambanden mellanatt
avgiftinkomst, och pensionsförmån utvecklas likafördelnings-om

tilläggspensionsavgiftmetoden tillämpas betalningar och andraav
jämförbara avgifter, avsnitt 7.2. bygger varje betalningDen attse

eller avgift lika. viss andelskatt behandlas Om endast detav en en av
sammanlagt debiterade skatte- och avgiftsbeloppet för viss perioden

delbelopphar betalats, varje debiterat betalt efter den kvotdelanses
de det sammanlagda skatte- avgiftsbeloppet. frågaoch lutgörsom av
tilläggspensionsavgiften betyder det andelvissattom om en av

samtliga skatter och avgifter betalats motsvarande andelanses en av
tilläggspensionsavgiften betalats.ha

Även det, självklarhet allakrävaärsagts, att attom ensom nyss
skatter och avgifter skall betalas skulle likafördelningsmetoden

påtaglig jämförtinnebära förändring med dagens Utansystem.en
någon ändring i regleringen tilläggspensionssystemet innebärannan av
tillämpningen likafördelningsmetod nämligen skatteralla ochattav en
avgifter måste ha betalats i sin helhet den försäkrade skallom
tillgodoräkna sig några förpensionspoäng det aktuella året. Ett större
antal de 10 000 skattskyldiga för vilka omdebitering sker skulleän ca
sålunda sannolikt komma beröras. Eftersom de skattskyldiga i regelatt
sköter sina betalningar, torde någon förändring antaletstörre av
berörda skattskyldiga inte bli aktuell. det finns det enligt vårTrots
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likafördelningsmetoden kom-tillämpningenförmening fog att av
tillgodorä-skallhur pensionspoängfrågaändringar imedbineras om

inriktningenhärför inte minstSkälskattskyldige.den är mot ettknas
förmåner.avgifter ochsamband mellanökat

därför denlikafördelningsmetoden böriutgångspunktMed
till deni förhållandepensionspoängtillgodoräknasskattskyldige

allabör gällabetalats. Dettilläggspensionsavgift har oavsett omsom
betalningavgiften betalats elleralltså helaochavgifterochskatter

härmedavgifterna ochochdel skatternavissendastskett avenav
tilläggspensionsavgiften. Styrandemotsvarande andelendast avav en

pensions-enbart denalltså intebörpensionspoängantaletför vara
i ijämförelse dagför den görsställetIgrundande inkomsten. som

den pensions-tilläggspensionsavgiftvilkenfråga motsom svararom
tilläggspensionsavgiftmellan denfår relationengrundande inkomsten

studeras. Detavgift betalatsoch deninkomstenmot somsvararsom
pension-det antalfram tillkommahärefter olikagivetvis sättfinns att

tilläggspensionsavgiften.spoäng motsvararsom
förmåner fåravgifter ochmellankopplingenstarkaredenGenom

pensionsförhållandenainflytande deenskildes överden ansesegna
märk-bliragerandeenskildesdenKonsekvensernaöka. eget merav

gällandedenjämföras medkanhenne. Dettaellerför honombara nu
betald, vilketförsttilläggspensionsavgiftendärkonstruktionen anses

i regelavgifterskatter ochbetalningenbrist ivissbetyder att aven
tillämp-Vidare kanpensionsförmånerna. sägasâterverkar attinte
möjlig-begränsadeinnebär mycketlikafördelningsmetodningen enav

pensionsförmånerskaffa sigenskildeför den attheter att uppgegenom
avgiftsbetalningarnaochfaktiska. Skatte-de tasinkomsterhögre än

skattersamtliga debiteradebetalninganspråkilika delartill avsom
förhållandennyssnämndakonsekvensytterligare äravgifter. Enoch att

samtliga sinaskötaenskildeför denincitamentkan attutgöra ett
bättreavgiftsbetalningar änochskatte- annars.

innebärredovisatstilläggas. SomföljandebörsammanhangetI nyss
tilläggspensionsavgiftenbetalningbestämmelser attnuvarande avom

vissvidbetalasmåstedebiteratsharavgiftden senasthela ensom
från debitering-tilläggspensionsavgift bortfall alltidpunkt. I annat tas

årför detpensionspoänginte någrafår dåförsäkradeDen somen.
dethar åberopatsnämnda ordningmotivering tillSomavgiften avser.

innebärDentilläggspensionssystemet.iinslaget attförsäkringsmässiga
blandtilläggspensionsavgiftenjustdet ärmåstedet attatt se

betalats.avgifter harskatter ochförekommande som
prioriteringsordninginföradettaåstadkomma ärEtt attsätt att en

i förstaavgifter skallochskatterbetalatsdetatt avsomangersom
iungefär sätttilläggspensionsavgift, dvs.hand utgöra somsamma
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dag. Som i andra sammanhang det administrativa skälnämnts är av en
förfarandenundvika innebär skatter och avgiftersträvan att attsom

särredovisas prioriterings- eller avräkningsordningar. Sådanagenom
förfaranden nämligen enhetligheten, enkelheten och systematikensätter
i skattekontosystemet spel. Som redan påpekats kräver de ocksåur en
omfattande och dyrbar administration. Bland skulle särskildaannat

fråga hur kontohavareregler krävas i och skall underrättasnärom en
vidobetalda avgifter, vad skall gälla begäran betal-som en omom

för indrivning. såledesningsanstånd och vid överlämnande Det inteär
med beräkningen den pensionsgrundande inkomstenbara i samband av

skulle finnas kunna hur belopp skatterbehov stortattsom av ange av
tilläggspensionsavgift.och avgifter Att särbehandlasom avser

betalningen tilläggspensionsavgift i enlighet med detav som nyss
i någon mån kunna återgång tillskulleangetts ett systemses som en

föreliknande det tillämpades vid tiden samordningen redovis-som av
källskatter och arbetsgivaravgifter. Omningen och betalningen av

ytterligare egenavgifter införs med krav motsvarandesedan
prioriteringar skulle sannolikt komplikationerna avräknings-av en

kronologiskordning i flera led, eventuellt i kombination med en
betalnings-turordning, det fick införas redovisnings- ochbetyda ettatt

före-för egenavgifter administrerades helt skilt från detsystem som
för betalning skatterslagna redovisning och andra ochsystemetnya av

formavgifter. skall jämföras med de fördelar i bl.a.Detta av
enhetligtsamordning och enkelhet kan vinnas i medett systemsom

avräkningsordning. Från dessa utgångspunkter detskattekonton ärutan
finna lösning betalningar detgiven görsträvan attatt aven somen

helt och påtilläggspensionsavgiftenslag representerar ettsom
kunna inordnas i skattekontosystemet.administrativt enkelt skallsätt

på dessalikafördelningsmetoden tillämpasmöjliggörsDetta om
betalningar.

delvisdenna metod förutsätterTillämpningen synsättatt ett nyttav
avgifterbetalningar skatter och och i synnerhet påfår anläggas av

syfte få viss förmån. dag gäller dettaavgiftsbetalningar i latt en
tilläggspensionsavgiften. förhållande till andra betalningar,främst I

skatter och avgifter inte avsedda fördvs. betalningar är ettsomav
särbe-tilläggspensionsavgiften inte längrevisst ändamål, kommer att

perspektiv lika viktighandlas. princip blir den den enskildesI attur
Ävenförekommande avgift. från detbetala varje skatt ellersom annan

får principiella bli alla skatte-allmännas sida den utgångspunkten att
avgiftsbetalningaroch lika viktiga.anses

angivna fördela avgifter le-Det betalningar skatter ochsättet att av
till väsentliga förenklingar förfarande tillämpasder det i dagsomav

betalningarbeträffande tilläggspensionsavgiften. Förenklingarnaav
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inordnaförutsättningardet skapasframför alltåstadkoms attattgenom
ocksåMetoden kommerskattekontosystemet.ibetalningarna att -

beträffandekunna tillämpasskattekontosystemetförinom ramen -
såledesLikafördelningsmetoden börförmåner.avgiftsrelateradeandra

tilläggspensionsavgift.betalningartillämpas av

pensionspoäng,beräkningförAvstämning12.3.2 m.m.av

pensionsavgifternaandelhurBeräkningenFörslag: stor somavav
pensionspoängskattskyldigesdensyfte bestämmaibetalatshar att

och kredite-debiteringarsamtligaiutgångspunktmedskall ske
avstämnings-underskattekontoavgiftsskyldigespå denringar en

grundläggandedetfr.o.m.sträcka sigPerioden skallperiod.
tredje kalen-detutgångenfram tillslutlig skattbeslutet avom

inkomståret.efterderåret
justerasberäkningen kunnaskallsärskilda skäldet finnsOm

ipå skattekontotbokförskrediteringardebiteringar ochmed som
utgång.avstämningsperiodenstillanslutning

följd dentillredan påpekats,Likafördelningsmetoden får, att somsom
betalamåsteinkomstenheltpensionspoängvill ha motsvararsom
alltsåkaninkomstlägeBeroendeavgifter.ochskattersamtliga m.m.

fullfåförbetalabehövaavgiftsskyldigeoch attden skatt- mer
avstämningendagordning. Inuvarande görsenligtpensionspoäng än

hartilläggspensionsavgiftenandelhurför avgöra somstoratt av
debetalningargäller förvadtidpunkt änvidbetalats avsomsenareen

år.visstavgifterochskatter ettsom avser
delvistjänarför avstämningtidpunktsenarelagd ettytterligareEn

skall ske. Genombetalningvilkeninomfristsyfte än attannat vara en
debiteringarutifrån samtligapensionsavgiftbetaldandelenberäknaatt

eftertidpunktvissfram tillskattekontot attkrediteringaroch en
funktionenfristfår dennadebiteratspensionsavgiften har av en

skötaavgiftsskyldigeochskatt-denperioden har attmätperiod. Under
kopplashärefterpensionshänseende kaniFörmånernabetalningar.sina

ochskatterdebetalningarnaandeldentill motsvaras avsomav
senareläggaAttskattekontot.debiteratsharavgifter av-som
normalfallet inteimed sig hänsynvidareförstämningstidpunkten att

på sättskattenden slutligaomprövningartillbehöver sammatas av
ellerhöjninginnebärdenomprövning,i dag. En oavsett enomsom
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sänkning den slutliga skatten, sker i flertalet fall inom mät-en av
perioden och påverkar härigenom beräkningen.

vissa fall kan finnasI det anledning justera beräkningatt en
debiteringargrund eller krediteringar inträffar i anslutning tillav som

avstämningsperiodens utgång. Så kan exempelvis fallet det ärvara om
fråga avsevärda beloppsmässiga förändringar denom av annars
bestämda pensionsavgiften. Väsentliga krediteringsposter kan vidare
ha tillgodoräknats i efterhand.

praktiska föreslårAv skäl vi således beräkningen huratt storav
andel pensionsavgifterna har betalats bör ske med utgångs-av som
punkt i samtliga debiteringar och krediteringar avgiftsskyldigesden
skattekonto. Avstämningsperioden bör utsträckas fram till utgången av
det tredje kalenderåret efter inkomståret. Som bör vidaresagtsnyss
beräkningen kunna justeras det finns skäl för det.om

12.4 Konsekvenser

Allmänt

föreslagnaDen ordningen kan innebära del skillnadernasägas att en av
mellan den anställd och därmed får pensionsavgifterna betaldaärsom

arbetsgivaren och den betalar avgiftersjälv sina kommergenom som
utjämnas. har sin grund i bl.a. det inte blirDet längre aktuelltatt att
räkna den slutliga skatten på så tilläggspensionsavgiftensättatt attom

utesluts. En ökad likställighet uppnåssättannat attgenom samma
krav på fullgjord betalning förkommer gälla både den enbartatt som

anställd och den själv betalar skatter och avgifter. Detär som nuva-
rande förfarandet för betalning pensionsavgifter kan utgå frånsägasav

det kräva för allamycket den skattskyldige skall betalaäratt att att
sina skatter och avgifter. Enligt vår baramening det inteär tvärtom
rimligt självklar utgångspunkt betalningsskyl-utan att attse som en

fullgörasdigheten skall i sin helhet. Givetvis gäller detta i princip lika
för den själv för sina skatte- och avgiftsbetalningar och försom svarar
den för vilken arbetsgivaren sköter detta åliggande.

enbart anställd disponerar inteDen själv skatte- ochär översom
avgiftsbetalningarna fullgöroch därför i regel hela sin betalnings-
skyldighet arbetsgivaren. Den själv betalar sina skatter ochgenom som
avgifter har, påpekats däremot kunnat bibehålla sinasom nyss, pen-
sionsförmåner endast just tilläggspen-belopp motsvarandetrots att ett
sionsavgiften det totala skatte- och avgiftsbeloppet betalats. Settav ur
detta perspektiv framstår det följdriktigt kräva betal-att attsom en
ningsskyldighet för skatter och avgifter fullgörs ocksåi sin helhet av
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Ävenden själv betalar bl.a. sina pensionsavgifter. på detta sättsom
såledesutjämnas skillnaderna mellan nämnda kategorier skatt- och av-

giftsskyldiga. förslagenSamtidigt kan i någon mån leda tillsägas
ökade skillnader mellan den anställd och därmed får pensions-ärsom
avgifterna betalda arbetsgivaren och den själv betalar sinaav som
avgifter. I grunden finns det emellertid fog för dessa kategorier kanatt

Ävenbehandlas skilda arbetsgivaravgifternasätt. skulleom
likställas med egenavgifter disponerar nämligen inte den anställde över
betalningen avgifterna så länge den reglering hurstyrav som
betalningen skall gå till bygger på någon form arbetsgivarmed-av
verkan.

En konsekvens kan inte kommernämnas är att utrymmeannan som
finnas för den skattskyldige prioritera betalning den elleratt att av ena

den andra avgiften. skall betalaDen kommer inte kunna ägnaattsom
välja flerasig betala olika avgifter beroende på vilkenatt att en av

förmån han för tillfället prioriterar eller till vissbetalaattsom upp en
nivå flera avgifter för för-täcker eller därigenom få deattsom en

förbundnamåner med avgiftsbetalningarna. sagda gällerDetärsom
med undantag för det fall maximal pensionspoäng uppnåtts. I dessaatt
fall finns teoretisk möjlighet för den skattskyldige välja bortatten
ytterligare skatte- och avgiftsbetalningar. situationenDen berör emel-

endastlertid begränsat antal skattskyldiga och torde inte motiveraett
några särskilda åtgärder.

Pensionsutfallet

del de allmänna följer förfarandeEn konsekvenser ändratav som av
i fråga betalning tilläggspensionsavgiften har berörts i det före-om av

framträdande principengående. Mest för den enskilde blir allaatt
avgifter måste för pensionspoängen inte skallskatter och betalas att

undantag. Dels det såreduceras. Detta gäller emellertid inte ärutan
i det nuvarande pensionssystemet endast förhållandena under de 15att
år de högsta pensionsgrundande inkomsterna och pensionspoängensom

pensionsförmånernaberäknats har betydelse, dels påverkas inte sedan
fullgjorts.betalning maximal pensionspoäng har Dettamotsom svarar

tak för pensionsförmånerna gälla det reformeradeiär ävenavsett att
pensionssystemet.

gäller effekterna bristande betalningar konstaterasNär det kan attav
finns naturligt samband mellandet i olika inkomstlägen i regel ett

förmån.storleken den avgift betalas och utfallande Ju störresom
fullbetalning och avgifter eller fler årbristen i skatter är somav

betalning inte desto påverkas pensionsutfallet. lägreskett, Imer
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inkomstskikt kompenseras bortfallet tilläggspension helt eller delvisav
pensionstillskott eller bostadstillägg. Vid högre inkomstnivåerav

saknas dessa kompensationsfaktorer.
Med den här föreslagna ordningen kommer under i övrigt oföränd-

rade förhållanden allmän tilläggspension utgå till skattskyldiga föratt
vilka i dag omdebitering tilläggspensionsavgiften sker. Vidareav

i övriga fallkommer pensionsutbetalningarna reduceras med hän-att
till pensionsförmånerna relateras till hur andel samtligaatt storsyn av

avgifterskatter och betalats. ökadeDetta samband mellan avgiftersom
och förmåner kan, i föregående,det inte uteslutasnämnts utgörasom

incitament för den skattskyldige sköta sina skatte- och avgiftsbe-ett att
talningar bättre vilket skulle betyda skillnaderna mellanän attannars,
det nuvarande och det föreslagna i fall delvis utjämnas.systemet vart

Påpekas bör särskilda fortsatta överväganden i frågaatt om
hanteringen betalningar pensionsavgifter i skattekontosystemetav av
kan motiverade det pågående arbetet med formaatt ett nyttvara av
pensionssystem. förKonsekvenserna inom reformeratettramen
pensionssystem ändrade former för pensionsavgifternahur börav
administreras bör lämpligen den vidare beredningenunderövervägas

de förslag här.presenteratsav som

220



1996:100SOU

Preskription fordringar13 på skatterav

avgifteroch

Indrivningspreskription i13.1 skattekontosystemet

Allmänt13. 1

preskription fordringarfråga i allmänhet gäller preskrip-I om av
1981:130 inte föreskrivet.tionslagen särskilt Huvud-ärannatom

lagen fordranregeln enligt den preskriberas tio år efterär att en
inte preskriptionen dessförinnan.tillkomsten, avbryts Förom

fordringar konsument gäller i vissa fall kortare preskrip-mot en en
år.tionstid treom

skattefordringar finns särskilda föreskrifter i lagenFör 1982:188
skattefordringarpreskription Preskriptionslagen gällerom av m.m.

sådanaalltså inte för fordringar.
Preskription enligt lagen preskription skattefordringarom av m.m.

åtgärder för fåinnebär betalt för fordran inte får vidtasatt att en
Exempel på sådana åtgärder betalningsanrnaning,10 §. kvittning,är

förlängningutmätning och ansökan preskriptionstiden. Omom av en
preskription inträtt säkerställts helt eller delvisfordran innan genom

fullföljassådan åtgärd, får åtgärden emellertid efter detäven atten
preskriptionstiden gått ut.

skattefordringarpreskription gäller i frågaLagen om av m.m. om
preskription skatt och andra fordringar det allmänna har rättav som
till och drivs in enligt bestämmelserna i lagen 1993:891 in-som om
drivning statliga fordringar I lagens tillämpningsområde in-av m.m.

således sådana avgifternefattas skatter och avsedda ingå iär attsom
skattekontosystemet.

ordinarie preskriptionstiden för skattefordringar fem år ochDen är
huvudregeln utgångspunkten för beräkning preskriptions-enligt är av

kalenderår fordringen förfölltiden i princip utgången det då tillav
På förfallodagen vanligtvis skattefordran fastställd tillbetalning. är en

för skattemyndigheten. fall för-sitt belopp och alltså känd Men i vissa
falletfaller skatten till betalning så exempelvis 16 kap.seärutan att

från kalenderårPreskriptionstiden räknas då utgången det1 § ML. av
under vilket beslut fastställandet fordringen meddelades. Omavom
inte tidpunkten för detta fastställelsebeslut utgångspunkttogs som
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indriv-preskriberad innanfall hinna bliifordranskulle sämstaen
vidtas.ningsåtgärder hann

fordran. kanbeträffande Detflera beslutmeddelasIbland samma
så fall beräknasskattebelopp höjs. lfastställttidigarebetyda att ett

skallbeloppdet ytterligarepreskriptionstid endastsärskild som
preliminärt ellerfrågadetgällerbetalas. Detta är ettoavsett omom

aktuella beslutetskattemyndighet eller detbeslutslutligt omav
preskriptionstiden med hänsynAlltså beräknasdomstol.meddelats av

fordringendelfråga denfastställelsebeslut bara itill somett om av
indrivningsbar.har varittidigareinte redan

ocholika skatterpreskriptionenNärmare13.1.2 avom
avgifter

skallskattinne preliminärhållaunderlåterarbetsgivareOm ettatten
exekutiva åtgärder kanUBL innanmeddelas 75 §fastställelsebeslut

slutligainnan denfastställelsen skerarbetsgivaren. Omvidtas mot
för såväl arbetsgi-betalningsskyldighetfastställsdebiterats,skatten har

harkvarstående skattsedanfastställelsenSkerarbetstagare.vare som
arbetsgiva-endasti regelbeslutetskattskyldige, riktaspåförts den mot

underlåtitarbetsgivaren görapå grundfordranEn attattavren.
medförst i ochbetalningtillförfallen att ettskatteavdrag anses

alltså för-sammanfallerfalldessameddelats. Ifastställelsebeslut
härPreskriptionen skerfastställelsebeslutet.förmed dagenfallodagen

kalenderår dådetutgångenfem år efterdvs.huvudregeln,enligt av
till betalning.förföllfordringen

skatt i UBLkvarståendeochinnehållen preliminärfrågaI angesom
betalas inskatten inte28 §. Om52 §inbetalningsdagarvissa resp.

för skatten.arbetsgivarensbeslutemellertidförutsätts ett ansvarom
blirarbetsgivareninne ochhållitsgottskrivs vadArbetstagaren som

arbetsgivareBeträffande ärför skattebeloppet.ansvarig somenensam
ocksåför arbetsgivarenföreträdaren görasjuridisk kanperson

kalenderår dådetUtgångenskatten.betalningansvarig för avav
utgångspunkt förmeddelades blir härbetalningsskyldighetbeslutet om

denyrkande ärpreskriptionstiden. Ettberäkning att somomav
skalljuridisk görasarbetsgivareför ärföreträdare personsomen

förinträderpreskriptioninnanframställasbetalningsskyldig skall
§ UBL.arbetsgivaren 77 a

dettillkommerfordringardet baratilläggaskan här ärDet att som
arbetsgivarefalldeskattefordringar. Ikanallmänna enanses somsom

arbetsgivarenställeiregressfordran arbetstagarehar mot varsenen
preskrip-tioårigaallmännadärför den§ UBL gäller75skattbetalat
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tionstiden enligt preskriptionslagen. Motsvarande gäller för utbetalare
enligt 75 § UBL jämförd med 75 § lag har fullgjortsom c e samma

betalningsskyldighet för och för ställföreträdare efter beslutannan som
betalningsskyldighet enligt §77 UBL fullgjort sin skyldighet jfrom a

1967:130 128 f och 1981/82:96 142 Ettprop. s. prop. s. regress-
anspråk har uppkommit någon har betalat skuld, förattsom genom en
vilken flera ansvariga, preskriberasär tidigast år efter betalningenett

huvudfordringen se 4 § preskriptionslagen och 76 § UBL.av
Såvitt gäller de skattskyldiga och preskriptionstiden för kvarstående

skatt bildar den i 28 § andra stycket UBL angivna inbetal-senaste
ningsdagen utgångspunkt för bestämningen det kalenderår frånav vars

Ävenutgång preskriptionstiden skall beräknas. för F-skatt utgår denna
fråntid de författningsreglerade inbetalningsdagarna 26 § andra

stycket UBL. Beträffande tillkommande skatt räknas tiden från den
i den månad10 Skattemyndigheten bestämmer, dock tidigast densom

10 maj året efter taxeringsâret 31 § tredje stycket UBL, jfr 32 b §
UBL.

Beträffande arbetsgivaravgifter gäller i princip vad iangettssom
fråga innehållen preliminär skatt enligt UBL.om

Mervärdesskatt förfaller till betalning den dag då deklaration senast
skall lämnas, dvs. den 20 i månaden efter redovisningsperioden för
skattskyldiga med beskattningsunderlag överstiger tio miljonersom
kronor och för övriga den 5 i andra månaden efter utgången denav
redovisningsperiod deklarationen Skatten fastställdsom avser. anses
i enlighet med deklarationen särskilt beslut meddelas. Om detutan att
finns skäl för det får Skattemyndigheten skatt fastställtsompröva som
på detta I enlighet härmed gällersätt. skatten för viss redovis-att en
ningsperiod, september oktober 1993, förfaller till betalningt.ex. --
den december5 år. Om den skattskyldige lämnar deklarationsamma
i tid räknas preskriptionstiden förrätt där angivet belopp med ut-
gångspunkt i förfallodagen. Preskriptionstiden beräknas således i det

nämnda exemplet från utgången år 1993. Lämnas inte någonnyss av
deklaration förfaller skatten enligt ML ändå till betalning den dag då
deklaration skulle ha lämnats. I sådant fall räknas emellertidett
preskriptionstiden från utgången det kalenderår då fordringenav
fastställs beslut. dagDen skatten fastställs avgörandeärgenom som
också då skatten i andra fall fastställs särskilt beslut, exempel-genom
vis beslut enligt 16 kap. §7 ML betalningsskyldighet förett om
företrädare.
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förlängninganstånd,medi sambandPreskription1.313. av
preskriptionstiden, m.m.

skatt ellerbetalningmedmedgesdelviselleranstånd heltOm enav
anståndetomfattasdel dentill denfordringenpreskriberasavgift, av

anståndet upphördekalenderår dådetutgångeneftertvå årtidigast av
preskriptionförtidlängreinnebär dettapraktiken§. Igälla 4 enatt

ordinarieföre dentvå åranståndet upphör änendast pre-senareom
ellerför skattengällerförfallodagDenutgång.skriptionstidens som

Förfallodaganstånd medgetts.intepåverkas däremotavgiften av om
anståndha betalatsskullebeloppdagalltså den senastär ett omsom

meddelats.inte
ackordslagenenligtgodreglering gällermotsvarandeEn manom

fordranEnpreskriberats.harfordringenförordnas innan1970:847
kalenderår då för-detutgångeneftertvå årdå tidigastpreskriberas av

efterstånd,tillackord kommereller,meddelades ut-ordnandet om
§.fullgjort 5ackordet skalldåkalenderårdetgången varaav

meduppskovfårfordranbetalningfördenOm enavsvararsom
fordringenpreskriberaskronofogdemyndigheten,betalningen av
skallbetalningendåkalenderårdetutgångenvidtidigast varaav
emellertidpreskriberasFordringenmedgivandet.enligtfullgjord

dåkalenderårdetutgångeneftertio årinte änhärigenom avsenare
6 §.inträttskulle hapreskriptionordinarie

presk-förlängafår länsrättenkronofogdemyndighetenansökanPå av
fordran harbetalningfördenbl.a.riptionstiden enavsvararsomom

harhandet kanochegendomundanskaffat antas attelleröverlåtit
betalt förfåmöjligheterallmännasförsvåra det attfördetgjort att

utgångentillförlängasskall dåPreskriptionstiden§.fordringen 7 av
Vidha inträtt.skullepreskriptiondådet årefterfemte året enannars
detårfemytterligare ärmedförlängastidenfårförnyad ansökan om

§.synpunkt 8från allmänpåkallat
ochfordran räntaomfattarhuvudfordran ävenPreskription av en

§.borgen 11grundpåfordrantilläggsförpliktelse samt avannan
skatteford-preskriptionlageni §hänvisning 11Genom avomen
denna lagivadgällerpreskriptionslagen§till 9ringar somm.m.

ochfordranförborgengått iflera harfalldetförföreskrivs att en
dåprincipdem. Itill någonförhållandeipreskriberasdenna svararav

solidarisktfleraandel. Omför sinendastochövrigade svararenvar
förhållandetdetinverkarfall,i andra attfordranbetalningenför enav

betal-övrigaspå deintedemnågoninträttpreskription har mot av
ningsskyldighet.
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preskriptionsbestämmelserVissa andra13. 1.4

preskriptionslagensgälleråterbetalning skatt 68 § UBLfrågaI avom
sådan322. Enpreskription jfr 1953: 100reglerallmänna prop. s.om

Preskriptionsti-år efter dess tillkomst.preskriberas alltså tiofordran
skattdå skattsedel på slutligtidpunktbörja löpa vid denden anses

fordringen tordeskattskyldigetill denskall ha översänts trots attsenast
utbetalning. Menfår del aviskattskyldigetill då denkomma omav en

utbetalningsavier skickasskattsedlar ochdettillmed hänsyn sätt som
skall haden dag då skattsedelnpraktiska skälhar senastut av

utgångspunkt. Enligt 35 §skattskyldige valtsdentillskickats ut som
taxeringsåretaugusti under grund-den 31så ha skettskallUBL om

augusti pådentaxering fattats 15årligbeslutläggande senastom
denfall 15självdeklaration och i övrigaförenkladgrundval senastav

taxeringsåret.underdecember
inbetaladepreskriptionspecialregelfinns§ UBL56I avomen

identifieringsuppgifter intebristfälligapå grundskattebelopp avsom
så har kunnat ske inomskattskyldig. Om intenågontillgodoföraskan

vilket inbetalningenuppbördsår underutgången detefterårsju av
1953:100 322skattebeloppet prop.tillfallerskedde staten s.

överväganden och förslag1.513.

underskottlett tillavgiftsfordranellerFörslag: En skatte- ettsom
utgången detår efterskall preskriberas femskattekontoett av

förlämnadesunderskottetmotsvarandedå beloppkalenderår ett
indrivning.

kommeravgifter i skattekontosystemetochbetalningar skatterVissa av
Andraskattedeklaration.uppgifter iredovisadegrunda sigatt en

betalnings-beslutgrundas på särskildakommerbetalningar att om
för ellerslutliga skattenomräkningar deneller påskyldighet ettav

bokföras på kontotbelopp skallfall detinkomstår. I dessaflera är som
beloppför detförfallodag kommerEnbestämt. attsenaste somanges

varjetill två förfallodagarskallInbetalningarskall betalas. styras
månad.

preliminär skatt,beträffande debiterad ärfall,vissaI t.ex. som nyss
be-till sitt belopp. Detskall ske bestämdinbetalningdennämnts som

exempelvisemellertid påverkaskanskall betalaslopp ettavsom
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omräkningsbeslut eller återbetalning mervärdesskatt. Såvälen av
belopp skattedeklarationenligt belopp enligt beslutetten som om
betalningsskyldighet eller omräkningsbeslut kan nämligen haett

förfallodag.samma
En utgångspunkt i skattekontosystemet skatter och avgifterär att

skall behandlas enhetligt Det åstadkoms bl.a.sätt.ett attgenom
inbetalda belopp inte hänförs till den eller andra debiteringenena

skattekonto och inte heller obetalt belopp, dvs. bristandeett att ett en
betalning, specifikt hänförligt till någon eller några de skatteranses av
eller avgifter skulle ha betalats. Avstämningen skattekontotsom av
kommer endast besked hur mycket de skatter och avgifteratt ge om av

bokförtshar kontot har betalats. Det alltså i förekom-ärsom som
mande fall samlad ospecificerad skatte- och avgiftsskulden som
kontohavaren får påminnelse betala.atten om

Vidare avsikten negativt saldo till visst beloppär skallatt ett ettupp
kunna finnas kvar kontot viss tid. Beroende på hur betalningarnaen

kommer detta underskott fluktuera. Om underskottetgörs över-att
tillåtnastiger högsta nivå kommer det efter betalningsuppmaningen——

förfallodagi vilken lämnas för indrivning.översenaste atten anges ——
Som redovisats räknas preskriptionstiden för skatte- ellernyss en

avgiftsfordran enligt nuvarande reglering från utgången detav
kalenderår under vilket fordran förfaller till betalning. Dennaen
ordning möjliggörs särredovisningbl.a. den och uppföljningav av

olikabetalningar skatter och avgifter i dag. skattekonto-Igörsav som
blir det emellertid fråga hantering. Exempelvissystemet en annanom

leder det förhållandet finnas pånegativt saldo kan kontot bl.a.att ett
till den ursprungliga förfallodagen för ospecificerade skatte-denatt
eller avgiftsskuld underskott på skattekontoett representerarettsom
inte kan anges.

Inriktningen i fråga skattekontosystemet skallår att systemetom
enhetligt uppbyggt och enkelt använda. betyder bl.a.Detatt attvara

särlösningar för olika delar hanteringen och avgiftsbe-skatte-av av
talningar bör undvikas. Det sagda gäller preskriptionreglernaäven om

förfallodagen för avgiftsfordranoch innebär skatte- eller inteatt en
förbör användas utgångspunkt beräkningen preskriptionstid.som av

naturliga skäl aktualiseras fråganAv preskription skatte- ellerom av
avgiftsfordringar i första hand beträffande fordran eller delen av en

skattekontosystemetfordran inte betalas. I avsikten ställ-är attsom
på skattekonto skall följas löpande.ningen En skatte- eller avgifts-ett

fordran skall i normalfallet registreras kontot på förfallodagen.
Betalas inte fordringen kan det uppstå underskott kontot. Enett
betalningsuppmaning kommer då skickas till den betalningsskyldiatt ge

anslutning till förfallodagen Om bristen överstigeri nära att passerats.
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hela bristen skall täcktpåminnelsenbelopp ivisst sägs attett vara
underskottetbelopp motsvarandetidpunkt ochvid viss att ettsenast en

fordran kommer medindrivning. En obetaldfall lämnas föri annat
för indrivning omkringregel lämnasredovisade ordningen iden att en

förfallodagen.månad efterhalvoch en
för indrivningför fordran lämnastidpunktenOm när tas ut-somen

preskriptionstiden bör nuvarande reglerberäkninggångspunkt för av
Medenklare.indrivningspreskription kunna göras ett samman-om

tidpunkt föravstämningsförfarande och bestämdlöpandehållet och en
förenklas hanteringen preskriptions-för indrivningöverlämnandet av

skattekontosystemet rubbas. Detsystematiken ifrågorna utan att
dessa frågor inomsärlösningar för bemästrahellerbehövs inte att

huvudregelVi därför detför skattekontosystemet. att somanserramen
tillavgiftsfordran lettskatte- ellerföreskrivasbör ettatt somen

efter utgångenskall preskriberas fem årskattekontounderskott ett
lämnades förmotsvarande underskottetbeloppkalenderår dådet ettav

får bokförakronofogdemyndighetenbetyder bl.a.indrivning. Detta att
mål.indrivningsuppdragöverlämnatvarje ett separatsom

vid betalningsanstånd meddelaspreskriptionstidenBeträffande som
fallanståndsbeslut i vissa intebörskattemyndigheten noteras att ettav
beloppavgift. kan gällaspecifik skatt eller Detkommer ettatt enavse

eller delmotsvarande underskottstorlek i principviss ettett avav en
krediterasbetalningstidpunktenskattekonto. Vidunderskott på ett
belopppåverkar saldot kontotAnståndsbeloppetkontot. attettsom

bokföring på skattekon-löpt och skeranståndstidenbetala först när ut
aktuella beloppetregistreringen kontot detsamband medItot. ges

underskott kommabetalning uteblir kanförfallodag. Om attetten
falleti det enskilda lämnasVilket beloppför indrivning.lämnas som

skattekontot anståndsbe-bl.a. på saldotindrivning beror närför
transaktioner föregår avstämnings-bokförs och vilka andraloppet som

aktuella beloppetlöpt och detanståndstidtidpunkten. När uten
preskriptionshänseendebör det därför iskattekontotbokförts

förfallit tilloch avgiftsfordringarövriga skatte-behandlas somsom
bör alltsåöverlämnande för indrivningTidpunkten förbetalning. vara

preskriptionstiden.för beräkningutgångspunkt av
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uppgifter skatte-14 Behovet av om

avgiftsbetalningaroch

Redovisnings- statistikuppgifter idagoch14.1

redovisningsuppgifter och statistik inomBehovet och användningen av
avgiftsområdet år varit föremål föroch har underskatte- över-senare

de genomgångar Riksdagens revisorer harNämnas kan bl.a. somsyn.
1980-talet statistiken inkomst- ochgjort under slutet överav av

1988/89:FiU3,förs. 1987/88: bet. rskr.förmögenhetsskatterna 11,
1988/89:FiU23,socialavgifterna förs. 1988/89:16, bet.1988/89:2,

bet.mervärdesskatten förs. 1988/89225,rskr. 1988/89: 169 och
1989/90:10.1989/90:FiU4, rskr.

statistikutred-för bl.a.överväganden har skett inomFortsatta ramen
ochredovisas i Skatte-ningsprojektet, SUR-projektet, rapportensom

har vidareInför närmande till EUinkomststatistik 1991:15.Ds ett
analyseratsindirekta skatternauppgifter debehovet av om

uppgifter skatte- ochanvändningenFrågan behovet och av omom
Budgetprognosutredningentagits ocksåavgiftsbetalningar har avupp

beträffan-föreslå förbättringartill uppgift ochhar haft överatt sesom
uppföljninganalyser inkomster,beräkningar ochde sta-statens avav

harResultatet utredningsarbetetutgifter budgetprognoser.samttens av
utgif-inkomster ochi betänkandet Prognoser över statenspresenterats

tilläggsdi-frågan i regeringens1995:49. berörsSOU Dessutomter
angående företagenskommittéer och särskilda utredarerektiv till vissa

dessa direktivInriktningen enligtuppgiftslämnande dir. 1994:73. är
uppgiftslämnandetpåmyndigheternas kravbegränsa och förenklaatt

från företagen.
bokföringi myndigheternasnödvändigt inslagFörutom ett an-som

avgifter i första handskatter ochuppgifter betalningarvänds avavom
RGK2 föl-Riksrevisionsverket RRV.ochRiksgäldskontoret RGK

uppgiftbl.a. kontoretsbetalningarna bakgrund görajer attmot av
föroch verkaoch frånbetalningar tillöver attattstatenprognoser

1993:8, Punkt-Se EG-perspektiv RSV RapportMervärdebeskattningen i ett
SOUEG1993:9, ochEG-perspektiv RSV Rapport Punktskatternaiskatter ett

1994/95:57.1994:88Mervärdesskatten och EG SOU1994:74, samt prop.
zFörordningen omtrycktinstruktion för Riksgäldskontoret,1989:248 med

1991:715.
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dessa betalningar sker finansiellt effektivt sätt.sammantagna ett
Målet för den verksamheten bidra till god kassahållningär iatt en

RRVss3därmedoch minskade räntekostnader för Förstaten staten.
del handlar det bl.a. revisionsuppgiften avseende myndigheternasom
årsredovisning och underliggande redovisning, för riksredo-ansvaret
visningen och uppgiften statsbudgetensgöra in-överatt prognoser
komster och utgifter. Båda myndigheterna lämnar fortlöpande informa-
tion till regeringen.

Även andra myndigheter såsom Konjunkturinstitutet KI, Riksban-
ken, Riksförsäkringsverket RFV och Statistiska centralbyrån SCB
får uppgifter bl.a. betalningarna skatter och avgifter. Givetvisom av
utnyttjas sådana uppgifter också RSV och skattemyndigheterna.av

frågaI betalningar direkta skatter kan hämtaRRV uppgifterom av
den tillgång verket har till dessa via bokföringen i skatteför-genom

valtningens redovisningssystem. Uppgifter hämtas löpande redovis-ur
ningen. Bokföringssystemet, i princip följer riksredovisningenssom
indelning, har utvecklats med beaktande de önskemål RRVav som an-

frågai bl.a. specificering olika skatteposter.gett om av
Skatteförvaltningens kontosystem för redovisning skatter ochav av-

gifter uppdelat på inkomsttitlar och underindelningar dessa. Förär av
flertalet inkomsttitlar redovisas inkomster och utgifter för sig påvar
olika konton. Redovisningen i princip kassamässig, dvs. fak-detär är
tiska in- och utbetalningar bokförs.som

dagslägetI betalas skatter och avgifter till olika postgirokonton hos
skattemyndigheten. Exempelvis finns skilda konton för inbetalningar

källskatter och arbetsgivaravgifter, debiterad preliminär skatt, fyll-av
nadsinbetalningar, innehållen kvarstående skatt för anställda, prelimi-

skatt och utdelning mervärdesskatt, RGK,när ränta samt m.m.
ochRRV skattemyndigheterna kan då i regel relativt enkelt konstatera

vilken tillfälle.skatt betalats vid RGK och RRV föl-typ av som resp.
jer kontinuerligt betalningsströmmarna avseende inbetalningar olika
postgirokonton.

För utbetalningar finns speciella utpostgirokonton. RGK och RRV
får information betalningsströmmarnavidare direkt avseende via post-
girosystemet.

CSRFrån uppbördssystemet i det centrala skatteregistret sam-
manställs månadsrapporter för varje skattemyndighetdels länsvis,

formdels i rikssammanställning avseende inbetalningarav en av

Förordningen Riksrevisionsverket,l988:80 med instruktion för omtryckt
1991:1028.

‘Se skatteregisterlagen 1980:343, omtryckt 1983:143, och skatteregisterförord-
1980:556, 1983:145.ningen omtryckt
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direkta skatter och arbetsgivaravgifter. Betalningarna fördelade påär
olika inkomsttitlar avseende skatter och avgifter t.ex. preliminär A-
skatt, F-skatt, särskild A-skatt, fyllnadsinbetalningar, kvarstående

tillkommande skatt, arbetsgivaravgifter särskildskatt, och löneskatt.
Vidare uppdelning gjord på fysiska och juridiska Iär en personer.

arbetsgivaravgifterfråga lämnar RSV också specifikation förom en
olika avgifter. RSV:s månadsrapporter lämnas till bl.a. RFV, RGK
och RRV.

Med hjälp de uppgifter redovisningar och betalningarav om av ar-
betsgivaravgifter lämnas administrerar fördelningenRFVsom av ar-
betsgivaravgifter mellan olika avgiftsändamål enligt lagen 1981:691

socialavgifter. De tilläggspensionsavgifter och delpensionsavgifterom
uppbärs förs till för varje avgift särskild fond. bistås iRFVsom en

här hänseendet med de avgiftsmedeldet KI kanöverav prognoser som
bli tillgängliga.väntas

månadsrapporterna uppgifterUtöver lämnas till SCB uppbörds-om
fårdeklarationer. SCB och RGK vidare månatlig information deom

källskatter arbetsgivaravgifteroch redovisats kommuner ochsom av
landsting.

Statistik taxeringsutfall och debiteringsstatistik slutligavseendeöver
skatt lämnas till antal intressenter dels preliminära uppgifter,ett som

det slutliga utfallet.dels rapportersom om
mervärdesskatt lämnas mervärdesskattesystemet iRapporter om ur

CSR till RGK, RRV och SCB. fråga utbetalningar lämnasI om upp-
gifter dagligen telefax till RGK, samtidigt databand medper som upp-
gifterna sänds för utbetalning via postgirot. Vidare rapporteras
månadsstatistik avseende in- och utbetalningar till ochRRV motsva-
rande uppgifter årsbasis till SCB.

den användning uppgifter avgifterUtöver skatter och hosav om
andra myndigheter används såväl bokföringsdatanämntssom nu som
uppgifterna i CSR inom och skattemyndigheterna för uppfölj-RSV av
ning och kontroll hur skatter och avgifter redovisas och betalas.av
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i framtidenstatistikuppgifterRedovisnings- och14.2

i skattekontosystem få tillfreds-MöjligheternaBedömning: att ett
för analyser och kommer bliuppgifterställande attprognoser

Förändringar på antali dagensminst lika goda system. ettsom
skatte- avgiftsbe-uppföljningen ochdetpunkter sätt avsomav
bli nödvändiga.emellertidsker kommertalningar attnu

i skattekontosystemRedovisning14.2.1 ett

Allmänt

inbetalningar frånsamlas allaskattekontosystemetföreslagnadetl en
inbe-Någon fördelningarbetsgivare på konto.skattskyldig eller ett av

sker i dag kommer inteoch avgifterpå olika skattertalningarna som
klump till ochinbetalningarna sker ieftersom ettgöras,att samma

nuvarande uppdelningen inbe-specifikation. Dennågonkonto utan av
skatte- ochför skildapostgirokontonpå olikatalningar typer av

finnas kvar.således inte Dennakommeravgiftsinbetalningar att
framför alltinformationsbortfall. Det gällervisstmedförförändring ett

följerdärmed dagligendagsbasis ochpåför RGK gör prognosersom
postgirokonto.betalningsströmmarna resp.

debiteringsuppgif-också ställasskattekontot kommerPå att samman
avgiftsskyl-ellerden skatt-redovisningledning denmedter somav

avgifterochskatterkontot debiterasVidare kommerdige lämnat. att
omräk-exempelvis F-skatt,såsomSkattemyndighetenbeslutas avsom

exempelviskanarbetsgivares kontoarbetsgivaravgifter, Ennade m.m.
mervärdes-arbetsgivaravgifter,skatt,innehållen preliminärbestå av

ändrings-eventuelladebiterats kontotF-skatt,skatt, ränta samtsom
skattemyndigheten.fattatsbeslut avsom

inbe-debiteringarna kommeri enlighet medsker heltbetalningOm
kommerdebiteringspost. Dehänföras tillkunnatalningarna att resp.

ingår i debi-avgifterfördelas på de skatter ochkunnasåledes att som
betalas inde beloppgäller i princip över-teringen. Detsamma somom

uppkom-överskottkontot, dvs.debiteratsde beloppstiger ettomsom
för betalningarundantagi regel medöverskott tordeEtt sommer. —

uppkomma i begrän-endastberäknad slutlig skatttäckaförgörs att -
förskottsbetalningar.tillfälligapå grundomfattningsad av

underskott uppkommer,dvs. dåbetalning däremot,bristandeVid
mellan olika debite-avräkningsordningemellertid ikan utanett systern
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eller denbristen hänför sig till deninteringsposter sägas enaom
i stället ospeci-belopp inte betalatsandra Det utgörposten. ensom
betalningsskyldige.skatter och avgifter för denskuld avseendeficerad

gäller specifi-metoder tänkbara detfinns olika närDet är attsom
betalda belopp inteuppkommerunderskott när motett svararsomcera

gjorda debiteringar.
innebärlikafördelningsmetod. Denalternativ tillämpaEtt är att en

i förhål-betalda skatter och avgifterandelenberäkning görsatt aven
varje debiterat delbeloppgjorda debiteringar ochtilllande att anses

tid-underskottet vid vissdel. sammanlagdalika Detbetalt till stor en
Olikapå debiteringsposterna.enligt denna metodproportioneraspunkt

beroende på i vil-eller metoder får tillämpasproportioneringsprinciper
likafördelningsmetodenExempel på huruppgifterna behövs.syfteket

medbetald mervärdesskattberäkningenbeträffandetillämpaskan av
tidigare,i detEU-bidraget har diskuteratssvenskapå detavseende se

skattskyldigaför de flestaemellertidFramhâllas böravsnitt 7.2. att
betalningargjorda överenssjälvfallet stämmakommer attsumman av

debiteringar.sammanlagdamed

Månadsrapporter

framgårmånadsrapporterrelativt omfattandenuvarandeRSV:sAv
månaden fördelade pågångnabelopp under denbetaldastorleken av

inte konstaterasinkomsttitlar. kanoch Däremotskatter/avgifterolika
eftersommånaden,ha betalats underborderimligenmyckethur som

uppgiftersaknassaknas. Vidaredebiterade beloppuppgifter omom
ifrån uppbördssystemetutbetalningar rapporterna.

avsiktenavgiftsbetalningarochför skatte- är attI nytt systemett
debi-uppgiftersåvälskall innehållarapporteringenperiodiskaden om

bättrebörMånadsrapporternabetalningsströmmar.teringar ge ensom
enbartavseendemånadsredovisningdagensförhållandenabild änav

ochför analyserbättre underlaghärmedochbetalda belopp även ettge
nödvändigtblikan det emellertidsituationervissa attIprognoser.
innehållerolika delsystemi deinformationytterligaresöka mersom

vadavgifterskatter ochberäkningen änuppgifterdetaljerade avom
i skattekontosystemet.debiteringsuppgifternaframgår avsom

Övergången till nytt systemett

tillövergångkommerframgått det ett nyttSom sagts ensom nyssav
betalningredovisning ochförförfarandeoch förenklatsamordnat av
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skatter och avgifter innebära förändringar det i dagsättatt av som
specificerade uppgifteranvänds för få tillgång till in- ochatt om

avgifter.utbetalningar skatter och Det gäller inte minst till följdav av
inbegripa någon avräkningsordning.inte kommer Ettatt systemet att

första anblicken leda till försämringarsådant kan vidsystem ut attse
bl.a. detaljerade och uppföljningarmöjligheterna göraatt prognoserav

och betalningar skatter och avgifter. Somredovisningar nämntsavav
föregående det emellertid vår bedömning möjligheternai det är att att

få tillfredsställande uppgifter för analyserskattekontosystem ochi ett
lika ikommer bli minst goda dagensatt system.somprognoser

specificerade och betalningaruppgifter redovisningarDe om som
förenklingari dag måste vidare värdet delämnas vägas mot av m.m.

följer skattekontosystem avräknings-sammantaget ett utanav ensom
eller särredovisning varje i ingående skatt ochordning systemetav

fördelarnaavgift. princip kan hävdas med detta såI äratt system stora
bl.a. informationsbehovet bör till vad möjligt medäratt anpassas som

Förändringarna den punkten såledessådan ordning. här kan sesen
naturlig följd strävandena få till stånd samordnat,att etten avsom

effektivare för redovisning och betalning skatterenklare och system av
och avgifter. På antal punkter kommer emellertid detett systemetnya

avgifterför redovisning och betalning skatter och i grunden göraattav
nödvändigt förändra det uppföljningen skatte- ochdet sättatt som av

föravgiftsbetalningar sker på. få till stånd ända-Ett stort attnu ansvar
följamålsenliga lösningar det gäller kunna skatte- och avgifts-när att

betalningarna vilar på bl.a. RSV.

Redovisning och avgiftsinkomster i14.2.2 skatte- stats-av
budgeten

våra förslag fysiska juridiskainkomsttitlar berörsDe ärsom av resp.
de olika inkomsttitlarna för socialavgifter ochinkomstskatt,personers

för mervärdesskatt. iallmänna egenavgifter inkomsttiteln Församt
finns underindelningarsamtliga dessa inkomsttitlarsettstort somav

följa såväl olikakommit till för det skall möjligt närmareatt attvara
utbetalningar.inbetalningar förekommande Den nuvarandeslags som

innebär avräkning dessa titlar normaltredovisningsordningen motatt
gång i månaden och denna avräkning skallsker minst att varaen

kassamässig. Vi har förutsatt någon ändring i nämnda hänseendenatt
inte sker.

redovisningen för framtida skatte-bokföringsmässigt tordeRent ett
påenligt följande. Inbetalda belopp bokförs löpandekonto kunna ske

inbetalningar inte kan härledas till någonavräkningskonto, eftersomett
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specifik eller avgift. Utbetalningar frånskatt skattekonto kommerett
fall inte heller kunna hänföras tilli flertalet någon specifik in-att

fårkomsttitel behandlas motsvarande inbetalningarna.sättutan som
Månadsvis sker avläsning skattekontosystemets debiteradesamladeav

belopp uppdelade avgift föroch redovisade skatt och bokföringper
inkomsttitel. Avstämning sker mellan debiterade och redovisademot

inbetalningar. Vid denna avstämning påbelopp och skersom myn---
dighetsnivå kan det i det tidigare komma uppstånämnts attsom-
differenser redovisade/debiterademellan belopp och be-summan av
talda belopp.

Olika möjligheter finns hantera dessa differenser. Exempelvisatt
kan fördelning inbetalda belopp i degöras summan av propor-en av
tioner de enskilda debiterade eller redovisade beloppen har isom
förhållande till debiterade och redovisade belopp. Det ärsumman av
också möjligt selektivt utnyttja information finns avseende detatt som

betalningstillfället månad.första per
inkomsttitlar påförs månatligaEn möjlighet berörda denär attannan

debetinformation finns betalningsdifferenserna bokförs påoch attsom
särskild inkomsttitel för sådana differenser. Härigenom skulle stats-en

förkassamässigt månadsvisbudgeten avspegla vad inbetalats sum-som
inkomsttitel skulle speglainkomsttitlar, medanberörda resp.man av

betalats in.vad borde hasom
redovisningsproble-anledning ställning till hurVi har inte haft att ta

skattekonto-svårigheterna ibör lösas. Men vi medvetnaär attommen
minst hur betalningsdifferenser ochtolka utfallet. Hit hör intesystemet

uppfatt-emellertid enligt våråterbetalningar skall behandlas. Det är
läget och den statligadet statsfinansiellaning klart stramareatt

beskriv-medfört ökat behov analyser ochbudgetprocessen har ett av
utfallet skatte- och avgiftsbetalningar. Motdet löpandeningar avav

lösningar väljs tillräckligdet viktigt de harden bakgrunden är att som
tillfälligatillgodose såväl reguljäraflexibilitet för kunnaatt som

frampreliminär kan behöva några dagaranalysbehov. En rapport tas
månad. sådan med godredovisningstidpunkten varje Enefter rapport

finnasindikation utfallet. Det kantillförlitlighet snabbt ävenen omger
månaden.få information vid andra tidpunkter itillfälligtbehov attav

tillräck-månadsvis det sannoliktavstämning statsbudgeten ärFör av
redovisanämnda möjlighetmed redovisning i linje medligt attnyss

också dennainkomsttitel.betalningsdifferenser särskild Det ären
efter. sådanskattekontoprojekt arbetar Enmodell RSV:s internasom

i dentillräcklig underlagstatsbudgetredovisning emellertid inteär som
inkomsttitlar. dennaprognosverksamhet utförs för berörda Försom

betalningsdifferensernaverksamhet detaljerade uppgifterkrävs ommer
inbetalda beloppliksom information vilka inkomstårt.ex. somom
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Vidare det viktigt skatteförvaltningen löpande utreder ochär attavser.
söker förklara dessa differenser. Dessutom hänger frågor underlagom
för med utvecklingen den statistik behövssomprognoser samman av

för andra ändamål. Detta berörs i det följande.närmareäven
februariFrån och med uppbörden i 1996 kommer bestämmelser vad

inbetalningstillfällen för här berörda skatter och avgiftergäller att
vi diskuterat skulle följa skattekontosystem årlikna det har ettsom av

Enligt vår uppfattning detta RSV möjligheter under år1998. attger
blir verkligheti olika hänseenden simulera den verksamhet1997 som

skulle värdefulla erfarenheterskattekontosystem. Härigenommed ett
frånredovisning och statistik skattekontosys-för utformningen ettav

betalningsdifferensers storlek vidkunna vinnas exempelvistem om
olika redovisningstillfällen.

Periodisk information14.2.3

förbättrad informationAllmänt behovetom av

statistikenförbättra den periodiskaDet finns allmänt behov attett av
Budgetprognosutredningensuppburna skatter. Idebiterade ochöver

pekas brister olika slag i det statis-betänkande SOU 1995:49 av
lämnas underlag för prognosverk-tikunderlag för närvarandesom som

förs också fram önskemål RSV skallsamheten. I betänkandet attom
uppbördsutfallet.bli det gäller analys och uppföljning Ibättre när av

verket delar uppfattningenyttrande betänkandetRSV:s sägsöver att
finns dnr Fi95/3232. Verket konstaterar härvidsådant behovatt ett

förbättra uppbördsanalysen inte ensidigt betingatbehovet ärattatt av
med underlag. har i ja-förse prognosmyndigheterna RSVkravet attav

resultatuppföljningsmodell förtill regeringen redovisatnuari 1995 en
modell följer behovskatteförvaltningens verksamhet. Av denna ett av

avgiftsbe-uppföljningen och analysen skatte- ochförbättraatt av
all-utifrån interna krav. Det finns således redan i dagtalningarna -

skattekontosystem behovoberoende förslagetdeles attettom avav ——
och uppgifterna skatteuppbörden. Genomförbättra analysen attomav

genomgripande förändrar förutsätt-skattekontosystemet på sättett
fråganställs emellertid behovet på sinningarna för statistikuttaget om

skattekontosystem skallställning tillI avvaktan att ettspets. tas om
för-införas har RSV valt inte temporärtattatt satsa resursernu

i dagens Arbe-och ändra det statistikbättra görs system.uttag av som
i anslutning tilli stället inriktat förbättra utfallsstatistikenärtet att

skattekontosystem i bruk.att ett tas
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berörsdelsystemolikaFlera

för-avgiftsbetalningarnaochskatte-informationförbättradEn om
frånbaraintehänseende hämtasteknisktuppgifter iutsätter att

"försörjerandrafrånäven systemskattekontosystemet utan som
innehållerochdebiteringsuppgiftermedskattekontosystemet mersom

skattebe-ochdebiteringenförunderlagetuppgifterdetaljerade omom
uppgifterdeVissa ärbransch, m.m..företagsstorlek,talarna somav

skattedeklara-redovisningshandlingen-denfinnasavsedda att nya
eftersom deskattekontot,påregistreringförinintetionen tas t.ex.-
Uppgifternakontoställningen.reda påhållaförbehövsinte att

kontrollervissaförunderlagi andraställetiregistreras system som
exportomsättning,lönesumma,uppgifterpå sådana ärExempelm.m.

Dennapå olikafördelad typmervärdesskatt procentuttagutgående osv.
såsomintressenterockså för bl.a.intresseinformation externaär avav

kraftiskattekontosystemet sättsInföroch SCB.RRVRGK,KI, att
därföri bruk börredovisningshandlingen rapporte-denoch tasnya

Eventuelltuppgifter.för dennagås igenom ävenringsrutinerna typ av
för så-statistikuttagperiodiska ävenförrutinerskapasdetbehöver nya

skattekontosyste-utgångspunkt imedsä fall inteiuppgifterdana men
informa-påsamladEnberördaandrai system. synutan mermet

detförriktlinjebörflexibilitetökadochtionsförsörjningen vara enen
förvaltningsmyndig-Berördadel.i dennautvecklingsarbetetfortsatta

frågadenna närmare.börheter överväga

strukturinnehåll ochRapporteringens

på denoch struktureninnehållet iförprincipernaföljande berörsdetI
de-medmånadsrapporterdekompletteraskall kunnarapportering som

kun-härmedochlämnas äveninbetalda beloppochbiterade som avses
tilllämnasunderlagdetbrister iandraavhjälpa vissa prognos-somna
uppgifternaerfaritviRSV harmedkontakterVid attmyndigheterna.

korttidsrapporteringbehovmed detsammanfallerväsentligtallti av
Bedömningen"controller-roll. ärskatteförvaltningensförfinnssom

behovdettillgodosekunnabörtillfredsställande sättpåförslaget ettatt
KI,finns hosavgiftsbetalningarnaochskatte-uppgifter somomav

skiss.följandedetFörslaget i äroch SCB. attRRVRGK, ense som
ochrapporteringförteknikenliksomutformningenslutligaDen
ochRSVRRV,mellansamarbeteiutformasbör närmarestatistikuttag

det kommerbedömningvår attDetintressenter. är attberördaandra
följande.bl.a.innehållabörolika slagdokumentationbehövas somav

delsystem.olikaflerafrånhämtasfår,Uppgifterna nämnts nyss,som
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Debiterade och redovisade belopp under aktuell månad upp--
delade debiterings- och redovisningsposter.
Debiterade och redovisade belopp periodiserade på månadrått-
uppdelade på debiterings- och redovisningsposter.
Fysiska betalningsströmmar och uppgifter kontoställning.om-

Gemensamt för dokumentationen det bör finnasär möjligheteratt att
redovisa uppgifterna uppdelade efter kontohavarens karaktäristika

sådanEn uppdelning på kontohavare skulle kunnagrupper av vara ex-
empelvis löntagare, enskilda näringsidkare, mindre bolag, mellanstora
bolag och bolag. Exakt hur indelningen skallstora och pågöras vilket
underlag klassificeringen skall bygga frågaär måste diskuterasen som
vidare med utgångspunkt i önskemål från olika intressenter och beho-

för olika användningsområden. Gruppindelningenvet efter kontohava-
karaktäristika bör emellertid kunna lika medgöras avseende pårens

debiterade, redovisade och betalda belopp kontoställning. Härige-samt
kan debiterade och redovisade belopp uteblivna betalningarnom samt

studeras för skilda slag kontohavare. På så kan framsättav taman
mått på "betalningsgrad" för olika skattskyldiga.grupper av

I denna skisserade rapportering skatte- och avgiftsbetalningarnaav
kan inte längre betalda belopp användas utfall för olika delpostersom
i prognosverksamheten. I stället torde underlag förman som prog-

för olika delposter få arbeta med förstai hand debiterade ellernoserna
redovisade belopp. Som komplement härtill kan behövas sär-en ny
skild prognosmodul för hur obetalda belopp dvs. skillnaden mellan
debiteringar eller redovisningar och faktiska betalningar utvecklas.
Denna prognosmodul bör kunna utgå från sådan gruppindelningen

och det betalningsbeteende med ledning häravangettssom nyss man
finner hos de olika grupperna.

Riksskatteverkets för information skatte- ochansvar om
avgifzsbetalningar

Som framgått i det tidigare finns det flera skål till RSV framöveratt
kommer förstärka sin kompetens för analys och uppföljningatt av
skatte- och avgiftsbetalningarna. Exempelvis har Budgetprognosutred-
ningen pekat på det finns sådant behov. Vidare har RSV redanatt ett
påbörjat arbetet med förverkliga den resultatuppföljningsmodellatt

Ävenredovisades till regeringen i början år 1995. dennasom av
ställer krav förbättrade uppgifter betalningarna skatter ochom av
avgifter. I RSV:s riktlinjer för skatteförvaltningens verksamhet för
perioden 1995 1996 utpekas i linje härmed uppföljning och analys-
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område. Enligtprioriteratavgiftsbetalningarnaskatte- och ettsomav
dettakompetensuppbyggnad inomkrävaskommer detRSV att om-en

stånd. Vi utgår frånsådan skall komma tillavsiktenråde och är att en
användares behovutarbetas vad gäller olikalösningarlämpligaatt av

avgifter med anledningskatter ochbetalningarnainformation avom
införs.skattekontosystemföljerde förändringar ettattavsomav
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PRELIMINÄR OCH SLUTLIGIV

SKATT

Överensstämmelsen preliminärmellan15

slutlig skattoch

Inledning15.1

betydande belopp.uppgår varje år tillkvarstående skattentotalaDen
kvarstående skattenden1995 års taxeringar1994 ochVid 1993, var

och för7,9 miljarder kronor8,07,5,fysiskaför resp.personer
Även denmiljarder kronor.3,9 3,64,4,juridiska resp.personer

1994 och 1995uppgick vid 1993,Denskattenöverskjutande stor.var
miljar-16 18till 17,5,fysiskaför detaxeringarårs resp.personerna

7,3 mil-till 4,7, 6,6juridiskaför deochder kronor resp.personerna
kronor.jarder

inneburitlagförslagtillfällen antagitvid fleraRiksdagen har attsom
kunnatoch slutlig skattmellan preliminäröverensstämmelsebättre

kvarskatteavgift påinförandetexempel kanuppnås. Som nämnas av
1988/89:SkU4, rskr.1988/89:46, bet.fyllnadsinbetalningar prop.

med 30för preliminär skattavdrag1988: 1525,1988/89:64, SFS pro-
bet.1990/91:5,utdelningsinkomster prop.ochpå ränte-cent

avdrag för1990:11371990/91:57, SFSrskr.1990/91:SkU3, samt
1991/92:112,sidoinkomster prop.med 30skattpreliminär procent

1992:680.1991/92:292, SFSrskr.1991/92:SkU29,bet.
finnsmöjligheter detvilkaundersökauppdragVårt attär att

preliminära ochmellan denöverensstämmelsenförbättraytterligare
skatten.slutligaden

enligtpreliminär skattBeräkning15.2 av
ordningnuvarande

april 1993 prop.kraft denträdde i 1F-skattereformen,Före som
SFS1991/922292,rskr.1991/92:SkU29,1991/92:112, bet.

preliminär A-skattformer skatt,tvåfanns bara1992:680, somav
betaladespreliminär B-skattochtjänstför inkomstbetalades somav
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för inkomst förvärvsverksamhet tjänst. Numeraän betalasav annan
preliminär skatt på olika beroende vilken slagssätt skattsedeltre
den skattskyldige har, nämligen A-skatt, F-skatt och särskild A-skatt.
Enligt 3 § l andra stycket fårUBL den skattskyldige be-ävenmom.
tala in preliminär skatt i ordning, dvs. s.k. fyllnadsin-annan genom
betalning. skallDen i normalfallet den 3 maj undergöras senast
taxeringsåret för avräknas den slutliga skatten enligtatt mot samma
principer gäller för övrig preliminär skatt.som

15.2. 1 Preliminär A-skatt

Preliminär A-skatt skall enligt första3 § 2 stycket UBL betalasmom.
den har tilldelats A-skattsedel eller saknar skattsedelav som en som

på preliminär skatt. Skatt skall i princip betalas för all ersättning för
arbete.

Med ersättning för arbete likställs enligt 3 § 2 andra stycketmom.
UBL bl.a. pension, livränta och vinstandel. Med inkomst arbeteav
jämställs inkomster i punkt 12 anvisningarna till 32även som avses av
§ KL, dvs. bl.a. sjukpenning, föräldrapenningrehabiliteringspenning,
och vårdbidrag.

Även på exempelvis ersättningar för ökade levnadskostnader skall
falli vissa avdrag för preliminär A-skatt. Detta framgårgöras 10 §av

första fjärde styckena UBL.——
I 3 § 2 UBL vissa frånundantag regelngörs skattsedelnattmom.

A-skatt skall betalas eller inte. Skatteavdrag skall således alltidstyr om
för ränta och utdelningar för vilka kontolluppgifter skall lämnasgöras

enligt lagen 1990:325 självdeklaration kontrolluppgifterochom
LSK. Vidare skall avdrag alltid i fråga dagpenning frångöras om ar-
betslöshetskassa, kontant arbetsmarknadsstöd, korttidsstudiestöd eller
särskilt vuxenstudiestöd.

Skyldighet skatteavdrag finns inte ersättningen frångöraatt om en
och utbetalare under kalenderår understiger 000 kronor1ettsamma
eller ersättningen betalas handelsbolag och ärut ett mottagarenom av

bolagetdelägare i 39 § stycket1 andra 1 och 2 UBL. Intemom.
finns sådanheller skyldighet för ersättning understiger 10 000en som

inkomståret,kronor utbetalaren fysiskunder i de fall är en person
eller dödsbo och betalningen inte utgift i utbetalarenärett en aven
bedriven näringsverksamhet § UBL.3 2 mom.

Avdrag för preliminär skattetabellA-skatt antingen enligtgörs en
eller procentavdrag.ettgenom
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enligt skattetabellSkatteavdrag

Är skattskyldige fysisk och inkomsten till väsentlig delden en person
tjänst, skall den preliminära betalasinkomst A-skattenutgörs avav

skatteavdrag beräknas enligt tabeller. Dessa tabeller ärsomgenom
avdragmed hänsyn till storleken den inkomst på vilkenavvägda av

avdrag medges vid taxeringen. Skattetabellernaskall och degöras som
in i allmänna och särskilda tabeller.delas

skattetabellerna finns iför upprättande de allmännaGrunderna av
paragraf varjeUBL. RSV fastställer med stöd nämnda4 § l avmom.

för beräkningende skattetabeller skall ligga till grundår som av
för preliminär A-skatt.avdrag

indelade i två kolumner. kolumn beaktasSkattetabellerna I 1är
kommunal inkomstskatt, egenavgifter avdragstatlig inkomstskatt, samt

frånegenavgifter och grundavdrag. Kolumn 2 skiljer sig kolumnför 1
egenavgifter och avdrag för egenavgifter inte beaktas.attgenom

och på vilketRSV kan besluta inkomstintervallernas storlekom
Tabellerinom intervallet skatteuträkningen skallbelopp göras. upp-

för månadslön, tvåveckorslön, veckolön och daglön.rättas nu
månadstabellen skatteavdraget i kronor för inkomsterI uppanges

46 000 kronortill 46 000 kronor. För inkomster överstiger angessom
förInkomstintervallerna på 100 kronorskatteavdraget i ärprocent.

Från till 000 kro-inkomster till 20 000 kronor. 20 001 kronor 46upp
200 Från ochinkomstintervallerna kronor. 46 001 kronorärnor

någonuppåt intervallerna först ändras ibryts när procentsatserna av
beroende vilken kommunal skat-Intervallerna varierarkolumnerna.

tabellentesats avser.som
tvåveckorstabellentabeller kan idet gäller andraNär nämnas att

till 23 kronor,skatteavdraget i kronor för inkomster 000uppanges
överstiger 23 000 kronor.i för inkomsteroch procent som

också tabellfastställer med stöd § andra stycket UBLRSV 7 enav
A-skatt inkomst arbeteberäkning avdrag för preliminärför avav

regelbundetbestämd tidsperiod eller inte uppbärsintesom avser
engångsbelopp och uppbärs tillsammans med inkomstsom annan

den skattskyldiges huvudsakliga inkomst arbete,utgörsom av se
författningssamling RSFS 1994:24. Tabellen årslön iRSV:s avser

engångsbeloppet.och preliminär skatt beräknas ikronor procent av
enligt följande.inkomståret 1995 tabellenFör utser
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Årslön i kronor Prel. skatt i % av
lägst högst engångsbelopp

10 0001 0-
10 001 70 000 34-

70 001 110 000 26-
110 001 200 000 37-
200 001 225 000 34-
225 001 265 000 58-
265 O01 56—

för utformningAvgörande tabellens bl.a. brytpunkten för statlig in-är
komstskatt och förändringar grundavdraget. tabellenDetta gör attav
har sju olika skikt.

Procentavdrag

inkomst arbete fysisk inteFör uppbärs ochav som av en person som
bestämd tidsperiod åter-eller inte uppbärs vid regelbundetavser

kommande tillfällen skall enligt första skatteavdrag7 § stycket UBL
med 30 inkomsten. regel gäller också förDennagöras procent av

inkomst inte den skattskyldiges huvudinkomst, dvs. sidoin-ärsom
enligtkomst. Likaså skall 7 § tredje stycket UBL avdrag medgöras

30 sådan och utdelning lämnas i och förräntaprocent somav pengar
vilken kontolluppgift skall lämnas enligt kap. 22, eller §3 23 27 LSK.

eller på utländskaNär det gäller utdelning värdepapper skallränta
preliminär såskatt beräknas till belopp det tillsammans medstort att
skatten i utlandet uppgår till 30 procent.

framgår för inkomst arbete uppbärsAv 7 § UBL att av ena av som
juridisk preliminär skall betalas med in-A-skatt 30 procentperson av
komsten. Skatt understiger 100 kronor emellertid intetas ut.som

Särskild beräkningsgrund

Enligt 3 § 2 fjärde och femte får skattemyndig-styckena UBLmom.
heten i syfte uppnå bättre överensstämmelse mellan den preliminäraatt

slutliga skattenoch den besluta särskild beräkningsgrund i detom
enskilda fallet. sådantEtt beslut får inkomster denäravse som
skattskyldiges huvudsakliga inkomst det finns särskilda skäleller om

sidoinkomster. Särskild beräkningsgrund innebär skatteuttagetäven att
blir högre eller lägre det skattetabellen.skulle följaän uttag som av
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skatteavdragFörhöjt

skatteavdrag, dvs.förhöjtbestämmelserfinnsUBL41 §I om
begäranhuvudarbetsgivare på arbetstagarens göraskyldighet för atten

vanligaföljer de be-beloppmedskatteavdrag änstörre avsom
stämmelserna.

skattetabellerSärskilda

finns i § UBL.skattetabeller 4 2särskildaBestämmelser mom.om
från sjukpenningpreliminär A-skattavdrag förskall görasEnligt dessa

den sjukpen-storleken beroendedärersättningar, äroch andra av
skattetabeller.ledning särskildamedninggrundande inkomsten, av

dagpenning frånskatteavdrag frånockså i frågagällerDetta om
arbetsmarknadsstöd.kontantocharbetslöshetskassa

inkomståretform föreskrifter. FörRSV ifastställsTabellerna avav
beräkningförskattetabellersärskildaRSFS 1994:30gällde1995 om

särskild1994:29och RSFSsjukpenningskatteavdrag omm.m.av
dagpenning från arbets-skatteavdragför beräkningskattetabell av

löshetskassa.

arbetslöshetsersättningochföräldrapenningSjukpenning,

likhet medisjukpenningfrånskatteavdragTabeller för tasm.m. --
för olikaframlöntagartabellernavanligaför degällervad som -

Skatteavdra-35 kronor.närvarande 26förkommunala skattesatser, -
i Procentsatsen ärinte i beloppstorlek procent.utangets anges

storlek ochsjukpenninggrundande inkomstensberoende den angesav
ersättningsnivåer påför de olikaTabellerprocenttal.hela upprättasi

inkomståret 4 §förgällerinkomstensjukpenninggrundandeden som
inkomståret 1995UBL. Förstyckenaandra och tredje2 varmom.

sjukpen-den7080ersättningsnivåerna 100, 95, 90, procent avresp.
sjuk-tabellernaIntervallen iinkomsten.ningggrundande motsvarar

tusental kronor.i helapenninggrundande inkomster
föräldrapenningskatt görspreliminäravdrag fördet gällerNär

uppgårinkomstensjukpenninggrundandedenavdrag endastsådant om
stycket UBL.femte§ 26 000 kronor 4lägsttill mom.

arbetslöshetskassafråndagpenningA-skattför preliminärAvdrag
stycketsjätte§ 2arbetsmarknadsstöd enligt 4görsoch kontant mom.

för landetgrundassärskild tabellmed ledningUBL ensomav en
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genomsnittlig skattesats till kommunal inkomstskatt under beskatt-
ningsåret, för inkomståret 1995 användes tabellen 31 kronor.

15.2.2 Preliminär F-skatt och särskild A-skatt

Preliminär F-skatt och särskild A-skatt betalas den skattskyldigeav
eftersjälv särskild debitering. Särskild A-skatt debiteras i de fall den

skattskyldige har A-skattsedel och den skattskyldiges totala skatt fören
året inte kan bli täcktväntas skatteavdrag. F-skatt debiterasgenom
sådana skattskyldiga har fått F-skattsedel.som en

Schablondebitering

Debiteringen F—skatt och särskild fastställsA-skatt med utgångs-av
från denpunkt slutliga skatt debiterades året före inkomståret,som

s.k. schablondebitering, 13 § 1 och 3 §14 UBL. Huvud-samtmom.
regeln 13 § 1 UBL innebär preliminär F-skatt och särskildattmom.

skallA-skatt med belopp motsvarande 110 dentas ut ett procent av
slutliga skatt har påförts den skattskyldige året före inkomståret.som
Understiger den slutliga skatten den ursprungligen debiterade F-skatten
eller särskilda A-skatten skall preliminär skatt i stället med 105tas ut

Vid beräkningen den preliminära skatten skall vissa skatterprocent. av
och avgifter räknas bort från den slutliga skatten. Detta gäller för
sådan Överskjutande ingående mervärdesskatt den skattskyldigesom
skall redovisa i sin särskilda självdeklaration, skattetillägg och
förseningsavgift.

Debitering med ledning preliminär taxeringav

Schablomnetoden för debitering preliminär F-skatt och särskild A-av
skatt kan bara användas i de fall den skattskyldige har påförts slutlig
skatt året före inkomståret. 13 §Av 2 UBL framgår det-attmom. om

inte har skett, skall skatten i stället beräknas ledningmedta av
särskild taxering, s.k. preliminär taxering. Vidare skall preliminär F-
skatt och särskild A-skatt beräknas med ledning preliminär taxeringav

det sannolikt den beräknade slutliga skatten kommerär att attom
överstiga den debiterade skatten. Skatteändringen skall då uppgåsenast
till minst femtedel, dock minst 2 000 kronor. fårSkatten beräknasen
med ledning preliminär taxering i det fall frågadetäven ärav om en

betydande skillnad mellan den preliminära skatt skullemer som annars
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det finns andra särskildaberäknad slutlig skatt ellerochpåförtsha om
skäl.

preliminär själv-med ledningtaxering bestämsPreliminär av en
uppgift ellermed stödfår bestämmasdeklaration även av annanmen

§ UBL.upplysning 16
anmaningi vilka fall skattskyldig§ UBLI 17 1 utananges enmom.

skall densjälvdeklaration. Dettapreliminärskall lämna göras somav
och denpå preliminär F-skattskattsedelansöker av somom en

femte-öka med minstslutliga skatten kommerdenbedömer attatt en
OOO kronor.dock minst 2del,

denskall enligt 18 § UBL lämnassjälvdeklarationPreliminär senast
då inte kändeskattskyldigeinkomståret. Om dendecember året före1

slutlig skatt enligt denpåförasför inkomståret kommerhantill attatt
deklarationinkomståret skalltaxeringen året efterårliga senastavges

fått sådan kännedom.efter handagar det14 att

Kontrollformer315
.

arbets-eller kandenkontrollBestämmelser är antas varaav somom
finns 78 § UBL.givare i

enligtbokföringsskyldig, skallenligt lagarbetsgivare,En ärsom
detbokföring så ordnadsinstycket UBL haförsta78 § l att avmom.

och skatteavdragetslönebeloppframgår arbetstagarensden stor-namn,
Är förabokföringsskyldig skall dennearbetsgivaren intelek. an-

andra stycketuppgifter 78 §motsvarande lteckningar över mom.
har skattemyn-skatteavdraget blivitkontrollera rättUBL. För attatt

förelägga denmöjlighetUBL ärenligt 78 § 2digheten att sommom.
handlinguppgift, visalämnaarbetsgivarekaneller attantas uppvara

sådan kont-behövs förhandlingkopialämnaeller över ensomaven
§§ taxerings-13 14bestämmelserna i 3 kap.gällerroll. Därvid c—

undantasuppgift skallhandling elleri fråga1990:324lagen somom
behövsuppgiftermyndighetföreläggande. Förfogar överfrån somen

be-skattemyndighetensskyldigmyndighetenkontroll,för är att
tillhandahålla dessa.gäran

förmöjlighet78 § 2 UBLfinns det enligtVidare attmom.a
el-självdeklarationuppbördsdeklaration, preliminärkontroll enav en

personligtellerF-skattsedel besök hosansökan göraler annatomen
skattskyldige.arbetsgivaren eller densammanträffande med

ellerföljtsbestämmelserna skatteavdragkontrolleraFör attatt om
fullständigaF-skattsedel lämnat riktiga ochansöktdenatt enomsom

78 §besluta revisionSkattemyndighetenelleruppgifter får RSV om
F-skattsedelvid ansökanRevisionsmöjlighetenUBL.b2 ommom.
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sikte på kontroll skatteformen och omfattar inte kontrolltar attav av
lämnade uppgifter inkomstens storlek riktiga. Syftet med revi-ärom
sionen skall kontrollera de uppgifter lämnats tillatt attvara som
Skattemyndigheten bedriven näringsverksamhet riktiga prop.ärom
1991/92:112 184.s.

Ändrad15.2.4 beräkning preliminär skattav

Som i det tidigare grundläggande principnämnts i skattebetal-är en
ningssystemet preliminär skatt skall betalas med belopp såatt ett som~

möjligt med den slutliga skatten. Reglernanära stämmer överenssom
avdrag på lön för betalning preliminär skatt i viss månärom av

schablonmässiga och därförkräver den skattskyldige själv medver-att
tillkar skatten blir så möjligt. Detta viktigträtt är näratt extrasom

det gäller skattskyldiga betalar F-skatt och särskild A-skatt,som
eftersom sådan skatt inte direkt kopplad till de aktuella inkomsternaär

grundas på den debiterade slutliga skatten. skattskyldi-Deutan senast
har möjligheter påverka den preliminära skattens storlekstora attga

reglerna jämkning i 45 § UBL. Detta gäller också skatt-genom om
skyldiga vanliga tjänsteinkomster har andra inkomster,utöversom

realisationsvinster, eller skall betala fastighetsskatt eller för-t.ex.
mögenhetsskatt.

denOm debiterade preliminära skatten för låg eller arbets-är om
givaren har gjort för lågt skatteavdrag i förhållande till denett
beräknade slutliga skatten, kan den skattskyldige, förutom begäraatt
jämkning den preliminära skatten, begära arbetsgivaren göratt ettav
förhöjt skatteavdrag eller kompletteringsbetalning prelimi-göra en av

skatt, s.k. fyllnadsinbetalning.när
Om den debiterade preliminära skatten däremot skulle för högvara

eller skulle för för-arbetsgivaren högt skatteavdrag igöra ettom
hållande till den beräknade skattskyldigeslutliga skatten, har den
möjlighet begära skatteavdrag grunder,enligt särskilda dvs.att
jämkning.

Överväganden15.3 och förslag

315 Allmänt
.

En grundläggande princip i skattebetalningssystemet preliminärär att
skatt skall betalas beloppmed så möjligt kannära antas mot-som som
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UBL. Eni §slås fast 3 1Dettaslutliga skatten.den an-mom.svara
betalas iskall näraskattenpreliminäradenprincip är att an-nan

grundtankar innebäruppbärs. Dessainkomsten atttillslutning enatt
skattenslutligamed denskatt stämmer överenspreliminär närasom

inkomståret.redan underskall betalas
underuttagleda tillkanpreliminär skattdebiteradmed ettSystemet

betalasskattebeloppåterståendeföljdfår tillskatt. Det att genomav
skatt.kvarståendeeller i formfyllnadsinbetalningar av

förskattebetalningaruppgifterstatistiskanågraåtergesbilaga 2l om
följande.kan1995. Härtaxeringsåren 1993 nämnas-

uppgickmed F-skattjuridiskaförFyllnadsinbetalningarna personer
år 1995 tilloch förtill 4,4för år 1994till 4,8,taxeringsåret 1993för

kronor.miljarder4,3
Även Defysiskaför ärfyllnadsinbetalningarna stora. upp-personer

tillår 19957,9 och1994 till7,8, år1993 tilltaxeringsåretgick
fyllnadsin-emellertidskattskyldigRäknat ärmiljarder kronor.9,8 per

juridiskaför delägrefysiska avsevärt änförbetalningarna personer
juridiskaföraktuella årendeMedelvärdet låg under per-personerna.

fysiskaföroch000 kronor000 67000, 8683 personerresp.soner
300 kronor.700 7400, 77 resp.

Medel-desamma.förhållandenakvarstående skatt ärdet gällerNär
30 00033 000000,35juridiskaför devärdet resp.varpersonerna

ochåren 1993medelvärdetlågfysiskadeFörkronor. personerna
kronor.3 300för år 1995ochkronorpå 2 8001994

juridiska utgördesiffrornainnebäruttrycktI att personernaprocent
1995 för 31taxeringsåretoch svaradeskattskyldigade3 procent av
kvarståendedenfyllnadsinbetalningarna och 31 procent avprocent av

skatten.
frivilligajuridiskagjorde de1995taxeringsåretFör personerna egna

miljarder kronormed 211995februariden 11föreinbetalningar strax
juridiskaDemiljarder kronor.maj 1995 med 3,7före den 3och strax

skattkvarståendeinbetalningarfyllnadsinbetalningar, avpersonernas
slutligadenutgjorde 55inbetalningaroch procent egnaavegna

formitagitsendast 45innebär utDettaskatten. procent avatt
skatt.debiterad
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Fysiska Juridiskapersoner personer

1993 1994 1995 1993 1994 1995

%% % 97 % % 3 3 %Antal 97 97 3personer
63% 67% 69% 37% 33% 31%K—skatt

38% 36% 31%62% 64% 69%Fyllnadsinb
69% 38% 34% 31%62% 66%Underuttag 1

K—skatt fylln+
Ö-skatt 71% 21% 29% 29%79% 71%

%Underuttag 52 % 482
Underuttag 1

inbet+ egna

såledeskvarstående och fyllnadsinbetalningarnaDen skatten är ut-
högre för juridiskatryckta i den slutliga skatten avsevärtprocent av

bakgrund härav det angelägetför fysiska Mot ärän personer.personer
förbättra F-skatt. dettai första hand försöka betalningarna latt av

skilja sådana förbättringar möjligasammanhang får är attsomman
författ-regler och sådana kräveråstadkomma redan med dagens som

rutiner för skattemyndigheterna kan utvecklasningsändringar. Bättre
kandet befintliga ochinom störresystemet satsasresurser en

Vidare kan reglereffektivare skatteadministration. nya om upp-
emellertidkontroll införas. avvägning måstegiftslämnande och En

preliminära skattenmellan det önskvärda i denalltid göras att
föradministrationskostnadernamed den slutliga ochöverensstämmer

överensstämmelsenå precision. Framhållas bör godökad attatt enen
förutsätter deslutlig i princip ocksåmellan preliminär och skatt att

preliminäramedverkar och initiativ till denskattskyldiga själva atttar
blir riktigt beräknad.skatten
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Beräkning A-skatt15 3 .2 av.

ökade möjligheter bestämma skattetabeller-Förslag: RSV attges
utformning.nas

Göteborgs och Malmö kommunerMöjligheten för Stockholms,
avskaffas.få SO-örestabellatt

för preliminär skatt används vidsärskilda tabellernaDe som
från arbetslöshetskassa bort.korttidsersättning och ersättning Itas

med 30 vid korttidsersätt-stället skall skatteavdrag göras procent
från arbetslöshetskassa skall avdragPå ersättningning. göras

olika kommunala skattesatser.krontalstabeller efterenligt
från skyldighetenför arbetslöshetskassornaUndantaget göraatt

skatteavdrag slopas.förhöjt
grundasskall på sjukpenningSkatteavdrag göras som

inte harnäringsverksamhet i de fallinkomst mottagarenav
för inkomståret.debiterats preliminär skatt

föråldra-000 kronor vid skatteavdrag påBeloppsgränsen 6om
penning bort.tas

skattetabellerAllmänna

skatteavdrag i flertalet fall enligtnuvarande bestämmelserEnligt görs
kommunalai hela krontal efter olikaskattetabeller. Dessa upprättas

kronor och för olika tids-för närvarande 26 35skattesatser, ——
intervaller.indelade i inkomstskikt och Iperioder. Tabellerna är

kronor indelat i intervallermånadstabellen skiktet till 20 000är upp
däröver i intervaller påoch i skiktet 20 000 kronor ochpå 100 kronor

i skiktet.skatteavdraget beräknat på den200 kronor. övre gränsenär
201ligger exempelvis inom inkomstskiktet 20månadslönerFör som

alltså avdraget efter 20 400 kronor. Den20 400 kronor beräknas-
kronor får alltså avdrag med20 201 kronor 20 400tjänar resp.som

med tillkan medföra skattbelopp. Detta överuttagett uppavsamma
året. felaktig-i månaden eller 1 464 kronor En122 kronor om annan

vid kommunal utdebite-har sin grund i skattetabellenhet år att ensom
krontal kommer bliinte ligger exakt heltring uttaget attsom

skillnaden uppkommer dåför eller för lågt. Denantingen högt största
ligger på 50, 32:50 kronor. Förutdebiteringen i öretal t.ex. en person

kronor i månaden betyder detta skatthar inkomst på 20 000 attsom en
förlågt tabell 32 användsmed 93 kronor för beloppdras ett resp.om

tabell 33.belopp vid användandethögt av
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skulle kunnalösa nämnda problemEtt ersättasätt attatt vara
med procentavdragprocentavdrag. Ettskattetabellerna med system

efter vilken skatteavdrag skallinnebär görasprocentsatsatt angesen
Med sådant kommerskattsedeln för preliminär skatt.på ett system

huvudarbetsgivarebåde ochsamtliga arbetsgivare, dvs.arbetstagarens
förut-Dettadra skatt eftersidoarbetsgivare, procentsats.att samma

skattsedel påtillgång till arbetstagarensarbetsgivarna harsätter att
och till nödvändiga dataprogram.preliminär skatt

debiteringmåste föregående årsanvändsOm procentavdrag av
för beräkningenligga till grundslutlig skatt procentsatsen.av

i tiden blir då underlag förtvå år tillbakaInkomster liggersom
metodåren leder denna tilljämna inkomsterprocentavdraget. Vid över

slutlig skatt. För-preliminär ochöverensstämmelse mellanbraen
inkomstensåren. Dels kanemellertid ändras underhållandena kan

får i deklarationenavdragförändras, dels kan destorlek görassom
låg. Vidareför hög eller förblir då antingen ärvariera. Procentsatsen

inte harfall för närvarandearbetsgivare imångadet vartsom —-
för denna metod.krävstillgång till de dataprogram som

ökad administration förinnebärprocentavdragEtt medsystem en
några garantier förintearbetsgivare och hellermånga attger

Med hänsyn härtillmed nuvarandeskatteutfallet blir bättre än system.
skattetabellernaoch till de felaktiga skatteuttagatt ger avsersom

mindre lämpligtendast små belopp framstår det övergeattsom
procentavdrag.för mednuvarande regler ett system

vi de allmänna skatteta-Med hänsyn till vad attsagts nu ansersom
tabellernagrunderna förbehållas. Liksom börbellerna bör angesnu

i lag.
tabellerna skall Enligtdetaljerat hurtämligenI UBL ut.seanges

utsträckning iibör det komma RSV änvår mening störreattan
Sägas kanutformningen tabellerna.för dendag närmare attavsvara

korrektförslagsvis 100 kronordär intervallernatabeller är ett merger
efter-intervall. RSV bör givetvismedtabellerskatteuttag störreän

möjligaintervaller få till stånd bästaändamålsenligamedsträva att
och slutlig skatt.mellan preliminäröverensstämmelse

SO-örestabellmöjligheten begäraNuvarande särreglering attav

i regel i hela krontal.skattetabellernaSom upprättasnämntsnyss
emellertid enligtkanoch Malmö kommunerStockholms, Göteborgs

skattpreliminärfå tabellerandra stycket UBL4§ 3 mom.
och fåför Göteborg MalmöMöjlighetenupprättade i 50-tal ören. att

60 62.1953:BevU33infördes år 1954 bet.50-örestabell s. -
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Stockholm hade redan den möjligheten. Motivet för de särskilda
skattetabellerna antal skattskyldiga möjlighetatt stortett attvar ge

korrekt skatteuttag.ett mer
Enligt RSV det svårt hinna med utfärda 50-örestabeller. Enär att att

påframställan tabell preliminär skatt i 50-tal har ofta kommitörenom
först under december året före inkomståret. får till följdDetta tidenatt
för framställa bl.a. kontrollerADB-program och kan bli väl kort.att

framtagningen tabellverket skall ADB—registren försesFörutom medav
uppgift för vissa skattskyldiga vissmed kommunkod ochattom som

imedlemmar Svenska kyrkan skall 50-örestabell användas. Denär nya
tabellen skall skattsedeln och införas i det centrala skattere-anges

CSR dit arbetsgivaren kan vända sig för få uppgiftgistret att om
skatteavdragets storlek. En ändring utdebiteringen påverkar ocksåav
beräkningen jämkning, stående jämkning eller särskild beräknings-av

tabellernagrund. Om trycks har arbetsgivarna redan hunnit drasent
fel tabell vilket måsteskatt efter sedan till.rättas

komma till med det problemet införaEtt härrättasätt äratt att en
för begäran 50-örestabell skall ha kommittidsgräns när senastomen

till RSV, den november. kan emellertid svårtin 15 Dett.ex. attvara
såväl fådatum tillgodoser RSV:s behov i tid vetskapsätta ett attsom

kommunernas önskemål kommunernas möjlighet till dennaattsomom
tid hinna fatta beslut skattesats. Tilläggas bör enligt RSVattom

50-örestabell i förhållande till ordinarie tabellval endastinnebär ett
obetydligt bättre preliminär skatt.uttag av

Möjligheten få särskild skattetabell har mestadels använtsatt en av
Stockholms kommun, inkomståret 1991. För inkomståret 1995senast

framställan 50-örestabell. årgjorde Göteborgs kommun Dettaen om
Göteborgs faktiska skattesats 32:28 kronor, varför det normalavar

hade blivit kronor. Med tabellen 32:50 kronor blirtabellvalet 32
skatteavdraget något exakt. Vid månadsinkomst 9 000mer en

kronor det faktiska slutresultatetkronor blir skatteavdraget 52 närmare
år Vid månadsinkomst på 12 000 kronor blir skatteav-räknat. enper

kronor exakt år räknat och vid månadsinkomstdraget 74 per enmer
på 18 000 kronor 119 kronor.

och Malmö kommuner tillsammansStockholms, Göteborgs rymmer
landets befolkning. till 50-örestabell kommerdrygt 15 Rättprocent av

skattskyl-emellertid inte övriga kommuner med 85 deprocentca av
tyckas egendomligt olikatill del. För den enskilde kan detdiga att

beroende på bosättningsort.regler gäller
Några för vissa kommuner skall särbehandlas finnsstarka skäl att

Två möjligheter finns då, nämligen bortenligt vår mening inte. att ta
50-örestabell ellerför de kommunerna begärarätten attatttre ge

möjlighet få 50-örestabell.samtliga kommuner att
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skattetabel-betydelse hurdet inte någondel harkommunernasFör
får sin delskatt Kommunernapreliminärförlen ut.uttag avserav

utformning.oberoende tabellernasskattenpreliminäraden av
slutligadebiteradedenstorlekeni ställetAvgörande är senast

statligpreliminära skattenberäkning den ärFråganskatten. enavom
framställa 50-öres-medadministrativa arbetetangelägenhet. Det att

tidsnöd. Motsker regel iomfattande ochdessutomtabeller är som
50-örestabelltillämpningbeaktandeoch medbakgrund härav att avav
skatt föreslårpreliminärriktigareobetydligtmedför endast uttagett av

utform-skattetabellernasbestämmakommunernas övervi rätt attatt
det i ställetföregående börföreslagits i detslopas. Somning an-

skattetabeller förändamålsenligabl.a.på RSVkomma att svaragenom
blir god.och slutlig skattpreliminäröverensstämmelsen mellanatt

skattetabellerSärskilda

skatteavdrag påUBLbestämmelser 4 § 4 görsEnligt dagens mom.
veckatidkortaresådant arbete änför daginkomst enavsersomaven

genomsnittligför landetgrundastabellsärskildenligt ensomen
beskattningsåret, dvs.underkommunal inkomstskatttillskattesats en

avvikerskattesatsskattskyldiga medgenomsnittstabell. För somen
kankronor,31inkomståret 1995förgenomsnittliga,från den varsom

Genomsnitts-uppkomma.kvarstående skattelleröverskjutande skatt
medskattetabellersärskildaantingendärförbörtabellen ersättas enav

procentavdrag.medellerhel kronaför varje skattesatstabell ettom
skattetabeller avseendeolikagenomsnittstabellen med 10Att ersätta

för RSV.problemnågramedföraskulle inte störrekronor26 35-
fanns såförsvåras dethanteringarbetsgivarnasskulleDäremot om

tabeller.många olika
påmed 30skatteavdragalternativ är göra procentEtt attannat

sådantför sidoinkomster. Ettgällerpåutbetalt belopp sätt somsamma
och innebäraarbetsgivarnaförtillämpaskulle bli enkelt attsystem

föreslår därförViskatteavdrag.det gällerenhetlighet attnärstörre
medavskaffas ochgenomsnittstabellen ersättsnuvarande ettden av-

med 30drag procent.

arbetslöshetskassafrånErsättning

frånbetalasersättningskatteavdrag påförNuvarande ordning utsom
1991/92:112,1993sedan den april prop.gäller 1arbetslöshetskassa
Reglerna1992:680.SFSrskr. 1991/92:292,1991/92SkU:29,bet. er-
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de bestämmelser skatteavdrag fanns i lagen 1990:327satte om som
skatteavdrag från sjukpenning bestämmelserDessa i sinom m.m. var

överförda från kungörelsen 1973: 1125 skatteavdrag från sjuk-tur om
penning m.m.

Bestämmelser skatteavdrag på arbetslöshetsersättning infördesom
år 1974. Dessförinnan sådan ersättning undantagen från skatte-var
plikt. Utbetalningen från arbetslöshetskassorna skedde i regel ma-
nuellt. Endast fåtal kassor hade tillgång till ADB-stöd. Ettett
administrativt hanterligt förutsatte därför de avdrag försystem att
preliminär skatt kassorna skulle fastställdes efter vissagörasom
schabloner 1973:56prop. 172.s.

På dagpenning från arbetslöshetskassa dras skatt enligt särskilden
tabell grundas för landet genomsnittlig skattesats tillsom en
kommunal inkomstskatt för beskattningsåret. För inkomståret 1995
används 3l-kronorstabellen. På vid användandetsättsamma som av
genomsnittstabellen för endagsersättningar kan ifrågavarande tabell
medföra skattskyldiga med skattesats avviker från denatt en som

Ävengenomsnittliga får överskjutande skatt eller kvarstående skatt.
denna genomsnittstabell därförbör antingen särskildaersättas av
skattetabeller med tabell för varje skattesats hel krona eller meden om

procentavdrag.ett
Under år antalethar arbetslösa ökat och periodernasenare av

arbetslöshet blivit allt längre. Under år 1994 848 000var personer
ersättningstagare hos arbetslöshetskassorna och 145 000 fickpersoner
kontant arbetsmarknadsersättning. Detta innebär miljonnärmareatt en

fick någon form arbetslöshetsersättning under år 1994.personer av
Man kan inte räkna med någon minskning i detta hänseende förstörre
de kommande åren.närmast

Den nuvarande genomsnittstabellen medför många får föratt ett
högt skatteuttag medan andra får för lågt situationIett uttag. en av
arbetslöshet det betydelse för den enskilde inte förär stor attav
mycket skatt dras under det löpande året och sedan betalas åretutsom
efter inkomståret formi överskjutande skatt. Likaså kan det inne-av
bära problem för den får kvarstående skatt grundstora attsom av
för lite preliminär skatt har dragits fram medel betala denatt att
kvarstående skatten. Sett från den enskildes synpunkt måste det därför

fördel arbetslöshetskassorna kunde dra skatt efter denvara en om
kommunala skattesats gäller i den kommun där den arbetslöse ärsom
bosatt.

regelverk baserasDagens på de förhållanden gällde för änsom mer
tio är sedan. En ändring förutsätterregleringen arbetslöshetskas-attav

ADB-system byggs Detta har redan skett. landet finns 40lut.sornas
arbetslöshetskassor. Samtliga eller två anslutna till någotärutom en
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enhetligtEttfinns för kassorna.olika datasystem nytttre somav
i brukkommertagits fram. DetOAS harADB-system att tas succe-
fullt utbyggtoch beräknasjanuari 1996undermed börjanssivt vara

år 1998.utgångenvid av
datoriseratharredan i dagkassornabakgrund systemMot ettattav

det inteinstalleras börhålleroch till det attsystem varasomnya
stället användaoch igenerella tabellendenslopanågot hinder att

lön.utbetalningari frågakrontalstabeller sätt avomsomsamma
tabellermed ärkunnaskatteavdrag skall görasFör ut-somatt

kassan fårkrävsskattesatserkommunalaolikaformade efter att
uppgifter kanSådanaskall användas.tabellvilkenuppgift somom

skattemyndigheten.fråninhämtas
preliminärenligt tabell föravdragövergångsperiod kanUnder en

intedetfram börlängreproblem. Menmedföraskatt systemetnya
problemnågotbör det inteRSVsvårigheter. Förnågrainnebära vara

dagpenning.förkrontalstabellerolikatioupprättaatt
möjligheterbättrehararbetslöshetskassornavi bedömerEftersom att

tabellavdragvitabell, förordarefterdra skattarbetsgivareandraän att
bortgenomsnittstabellensåledesföreslårprocentavdrag. Vi tasföre att

skattesatser.kommunalaefter olikakrontalstabellermedoch ersätts

arbetslöshetskassaskatteavdragFörhöjt av

dvs.skatteavdrag,förhöjtbestämmelserfinnsUBL41 § 1I ommom.
skulle habeloppmed änavdrag skall störregöras annarssomatt

härigenomarbetstagarebestämmelsernaSyftet med ärgjorts. att en
kunde hakvarstående skattfåundvikaskall kunna att annarssom

exempelvis extrainkomster.grunduppkommit på av
skyldighetdennafrånundantagnai dagArbetslöshetskassorna är
arbetslösefrån denbegäranefterkommasåledes intebehöveroch en

kassornaemellertidtillgodoserpraktikenavdrag. Iförhöjt somom
någotalltså inte störrebörönskemål. Detenskildesdenregel vara

här-Med hänsynskatteavdrag.förhöjtför kassornaproblem göraatt
förhöjttillhaarbetslöseför den rättfördeltill dettill, attäratt en

inomgällamöjligt börreglerenhetligasåoch tillskatteavdrag att som
arbetslöshetskas-förundantagetviföreslårskattebetalningssystemet att

bort.tassorna
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Pension

många pensionärer medför dagens bestämmelserFör skatteavdragom
de får kvarstående skatt. Enligt Riksförsäkringsverket fårRFVatt ca

kvarstående15 pensionärerna skatt. bland fleraEn orsakerprocent av
detta inkomsten fråntill RFV inte huvudinkomst ochär äratt att

såsom förskatteavdrag sidoinkomster med 30 Har dengörs procent.
skattskyldige då inte begärt förhöjt skatteavdrag uppkommerett
kvarstående skatt. förhöjda skatteavdragetDet skall huvudin-göras

detta problemkomsten. Ett lösa beräkna skatteavdragetsätt äratt att
efter viss varierar i det enskilda fallet. Dennaprocentsats, som

då skatteavdraget i regel på folkpensionersätter görsprocentsats som
tilläggspension enligt tabell och på tjänstepensionoch med 30 procent.

Skattemyndigheten har i dag möjlighet enskilda falli beslutaatt om
särskild beräkningsgrund 3 § 2 UBL. I 41 § 1 UBLmom. mom.
finns regler den skattskyldige själv kan begära förhöjt skatteav-attom

Som vi det bör de bestämmelser finns till-drag. ser som nu anses
räckliga. Kompletterande informationsinsatser från RSV och RFV

emellertid.behövs

Sjukpenning skatteavdrag för A-skatt—

Avdrag för A-skatt på sjukpenning med ledning särskildagörs av
påskattetabeller. I tabellerna skatteavdraget i grundvalprocentanges

den skattskyldiges sjukpenninggrundande inkomst eller den andelav
sjukpenninggrundande inkomstenden ersättningen grundas på.somav

Om någon sjukpenninggrundande inkomst inte har fastställts utgör
för beräkningen efterersättningen underlag den vilkenprocentsatsav

Syftetskatteavdraget skall beräknas. med skatteavdraget iatt ange
stället för i krontal skatteavdrageti på ersättningen frånärprocent att

försäkringskassan skall med denstämma överens procentsats som
gäller för den totala skatten för årsinkomst motsvarande denen
skattskyldiges sjukpenninggrundande inkomst. Den sjukpenninggrun-
dande inkomsten torde i regel relativt väl med denstämma överens
verkliga årsinkomsten.

gällandehar gjorts det nuvarandeDet generellt leder tillatt systemet
för lågt skatteuttag och därmed upphov till kvarstående skatt.ett ger

också riktigt det finnsDet brister. Skälet härtill emellertidär äratt
inte försäkringskassorna drar för lite skatt. I stället det såäratt att
arbetsgivaren avdrag enligt månadstabell det belopp beta-gör som
las ersättning för månaden betalats från försäkrings-ävenut trots att ut

Vanligakassan. situationer där kvarstående skatt kan uppstå dels dåär
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den skattskyldige sjuk under fjortondagarsperiodär t.ex. en men
arbetsgivaren drar skatt enligt månadstabell från lön endastsom avser

del månaden, dels då den skattskyldige sjukskriven på halvtidären av
under hela eller året.delar Sedan den januari1 1992 betalarstora av
arbetsgivaren föri stället försäkringskassan sjukersättning för deut
första fjorton dagarna under sjukperiod, lagen 1991:1047en se om
sjuklön. Härefter har problemet minskat för dem korttids-ärsom
sjukskrivna. Problemet kommer minska förslagetytterligare iatt om

1995/962209 sjuklöneperioden förlängas tillskall deattprop. om
första 28 dagarna genomförs.

kvarstår förProblemet dem halvtidssjukskrivna underärsom en
dessa skullelängre period. För den preliminära skatten bättrestämma

med den slutliga arbetsgivaren gjorde skatteavdrag enligtöverens om
tabellen för tvåveckorslön. Vi bedömer emellertid ordningatt en som

fråninnebär hänsyn skall till ersättning betalas för-tasatt utsom
alltförsäkringskassan blir resurskrävande för arbetsgivaren. I

förhöjtförekommande fall bör i stället den skattskyldige begära
skatteavdrag.

någon ändringVi föreslår därför inte nuvarande regler. Skatteav-av
ersättningar sigdrag från sjukpenning och andra grundarsom

fortsättningsvissjukpenninggrundande inkomst bör enligtäven göras
normaltsärskilda tabeller. Den ordningen korrekt skatte-ettger mer

uttag.

Sjukpenning för näringsidkare

ordning skatteavdragFörsäkringskassan skall enligt nuvarande göra
fall denna grundas påutbetalning sjukpenning endast i devid av

sjukpenningalltså inteinkomst arbete. Något skatteavdrag görsav
förhållande kannäringsverksamhet.grundas inkomst Dettaavsom

F-skattsedelfall näringsidkare har fått sinproblem i deinnebära en
skatteav-skall uppdragsgivareåterkallad. sådan situationI göraenen

försäkringskassanför ersättning för utfört arbete, medandrag såsom
Näringsidkarenskatteavdrag utbetald sjukpenning.inte någotgör

påförd kvarstående skatt.därmed blikan
likställa sjukpenningtill med dettakommaEtt rätta ärsätt attatt

sjukpenningnäringsverksamhet medgrundas inkomst somavsom
enligt tabell skulle dåersättning för arbete. Skatteavdragutgår vid

bakomliggande inkomst.på sjukpenningalltid göras oavsett typ av
emellertid den harsådantNackdelen med är sär-attett system som

nämligendrabbas dubbla skatteavdrag,A-skatt kommerskild att av
debiterade preliminära skatten.skattetabell, dels denenligtdels genom
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undvikabeaktats.sjukpenning redan Förskatt pådenna harl att att
dubblaskall få vidkännasdebiterad preliminär skattharde som en

för denna kategori.införasbör undantagskatteavdrag ett
sjukpenningför arbete likställsmed ersättningföreslår såledesVi att
kombinerasbörnäringsverksamhet. Dettapå inkomstgrundas avsom

skatteavdrag inte skallbestämmelse görasmed säger att omsomen
förpreliminär skatthar debiteradsjukpenningmottagaren enav

inkomståret.

Föräldrapenning

föräldra-skatteavdragstycket UBLfemteEnligt 4 § 2 görsmom.
uppgår tillsjukpenninggrundande inkomstenendast denpenning om

sedan år 1987gäller prop.Beloppsgränsen6 000 kronor.lägst
1986/87:326,SFS1987:371.1986/87:SfU22, rskr.1986/87:133,bet.

500 kronor SFS 1973: l 125. Detbeloppsgränsen 4Dessförinnan var
skatte-grund för bestämmandetligger till närdenna gränsär avsom

för sjukpen-bestämmanedreskall Denavdrag gränsengöras. att
skattelagstiftningens reglerfrån börjanföljdeninggrundande inkomst

emellertid inte varit någon absoluthardeklarationsskyldighet. Detför
gjorts i samband med andraharjusteringföljsamhet gränsernautan av

sjukpenningförsäkringen.förändringar i
garantibeloppOOO-kronorsgränsenföräldrapenning 6Vid ettavser

föräldrapenningen tillUppgår intedag.betalas med 60 kronor persom
andra in-skatteavdrag. den harnågot För000 kronor inte6 görs som

kvarståendemedför bestämmelsenföräldrapenningkomster utöver att
uppstår.skatt

skattskyldige själv begärakan denkvarstående skattundvikaFör att
pedagogiskt problemförsäkringskassan. Ettskatteavdrag hosförhöjt

inte garantibeloppförhållandet skatt drasdetemellertidär attatt
skattefritt. Denskattskyldige kan uppfatta beloppetdengör att som

inte förhöjt skatteavdrag.dåskattskyldige begär
beloppsgräns skulle dettainförasskatteavdrag skulleOm oavsett

inte har andra inkomsterenbart för demnegativa effekterleda till som
åstadkomma bättreinriktningengarantibelopp. Eftersom ärän att en

slutlig skatt och så enhetligapreliminär ochmellanöverensstämmelse
Skat-bort.gälla, bör 6 OOO-kronorsgränsenmöjligt börregler tassom

antal skattskyl-tabell. begränsadealltså enligt Detbörteavdrag göras
ytterligare skatt betala harfåhärigenom kan kommadiga attattsom

jämkning,Skattemyndigheten och begäravända sig tillmöjlighetdå att
skall dra någon skatt.försäkringskassan intebeslutdvs. attett om
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Sidoinkomster

sidoinkomster, dvs. inkomster inte huvud-Skatteavdrag ärsom
i dag med 30 in-saklig inkomst hos görs procentmottagaren, av

ungefärligtför denkomsten. valdesProcentsatsen ettatt motsvarar
kommunala skattesatserna. Denna ordning tillämpas sedansnitt deav

1991/92:112, bet. 1991/92:SkU29, rskr.den april 1993 prop.1
fanns någon skyldighet1992:680. Tidigare det inte1991/922292, SFS

Syftetskatteavdrag. medför sidoarbetsgivare ärgöra systemet attatt
den slutligaanpassning den preliminära skatten tillfå bättre aven

skatten.
85 de skattskyldigaEfter skattereformen betalar omkring procent av

fall skattskyldige hari princip endast kommunal inkomstskatt. l de den
för inkomståret 1995överstiger brytpunkten,inkomster som varsom

leda tillskatteavdrag med 30203 900 kronor, kommer procent attett
därför fördel skatteavdragkvarstående skatt. Det störreettvore en om

löntagarna har inkomstkunde för de 15göras procent som enca av
ligger brytpunkten.översom

skatteavdrag.skulle i dessa fallSidoarbetsgivaren göra störreett
fåmåste arbetsgivarenavdrag skallFör hur görasstortatt veta som

eller skattemyndigheten.från skattskyldigeuppgifter antingen den
många jämkningsan-skatteavdrag leda tillEmellertid kan förhöjtett

reglermed dagensförhöjt skatteavdrag kansökningar. Men ävenett
siodarbetsgivarenarbetstagaren ochsidoarbetsgivare ärgöras omav

överens.
motiverades dettainfördes,avdraget 30det generellaNär procent

avdragför sidoarbetsgivarenskulle enkeltmed det göraattatt vara
skattskyldiga. Skulle i någotför samtligaefter procentsatssamma

för högt Skattemyn-med 30 blifall skatteavdragenskilt procent gavs
lägre Ett beslutbestämmadigheten möjlighet procentsats.att omen

skattskyldiges skattsedel.denlägre procentsats angesen
bli för lågt30-procentigt avdrag ochskattskyldiga kanvissaFör ett

undvikaskatt. dettamedföra kvarstående Etthärigenom sätt äratt
skattskyldigaMed hänsyn tillhöjanaturligtvis attprocentsatsen.att

förkostnadsavdrag sinainte sällan harmed sidoinkomster stora
med deni nulägetextrainkomster, överensstämmeratt procentsatsen

den överskjutandeskatteavdrag kapitalinkomsterför samt att
föreslå någonfrånavstår emellertidhög viskatten är attsammantaget

sidoinkomster.för skatteavdrag påjustering procentsatsenav
i dag inteskatteavdrag finnsskyldighet förhöjtNågon göraatt ett

sidoarbetsgivare1991/92:ll2 139. Med detprop. atts. menas en
Motivetskall behöva skatteavdrag med 30aldrig göra än procent.mer

så det fall skatteuttagetfå enkelt möjligt. Förär ett systematt som

260



Överensstämmelsen mellan preliminär och slutlig skatt1996:100SOU

sidoinkomsten blir för lågt har i stället den skattskyldige möjlighet att
begära jämkning sin preliminära skatt. Det då den preliminäraärav

pä huvudinkomstenskatten skall höjas. Enligt 45 § l UBLsom mom.
skall i första hand den preliminära skatt den skattskyligessom avser
huvudinkomst jämkasarbete och därefter andra inkomster än räntaav

utdelning.och Av 46 § 2 UBL framgår vid jämkningattmom. av
preliminär skatt och utdelning dras inte någon skatt allsränta

från visst konto eller utdelning på vissa särskiltvärdepapper. Ettränta
jämkningsförfarande för kapitalinkomster har bedömts upphov tillge
onödigt merarbete för kreditinstituten 1990/9l:5 108.prop. s.

vår enkelt förfarande.Enligt mening det väsentligt med Deär ett
uppgifter läggs på arbetsgivarna bör möjligt begränsas. Medsom om
hänsyn härtill vill det mycket till för ändra den nuvarandeatt
ordningen. Möjlighet finns för den skattskyldige begära ändradatt
beräkning den preliminära skatten och så få exaktsätt ettav mer
avdrag. skattskyldige har också möjlighet hos sin huvudarbets-Den att

förhöjt föreslår någongivare begära skatteavdrag. Vi därför inte
ändring i denna del.

och utdelningsinkomsterRänte-

1990 års skattereform ändrades kapitalbeskattningen påGenom ett
genomgripande En proportionell 30-procentig statlig skattsätt.
infördes på inkomst kapital. Som följd härav ändrades ocksåenav
skattebetalningssystemet preliminär skatt med 30att tas utgenom

och utdelningsinkomster l990/91:5, bet.prop.ränte-procent
Syftet änd-1990/91:SkU3, rskr. 1990/91:57, SFS 1990:1137. med

denåstadkomma bättre överensstämmelse mellanringen attvar
preliminära slutlig skatten.och

vissa i§ tredje stycket UBL skall A-skatt, medEnligt 3 2 mom.
föreskrivna undantag, betalas för sådan och utdelning§ UBL10 ränta

kontrolluppgift medlämnas i och för vilken skall lämnassom pengar
LSK.tillämpning 3 kap. 22, 23 eller 27 §av

finnskontrolluppgift enligt LSK emellertid inteSkyldighet lämnaatt
sammanlagdaoch fordran konto den ellerför räntanränta ettom

kap. 23 § 4 LSK.flera konton inte uppgår till 100 kronor 3
skatteavdrag hardet gäller skyldighetenNär räntagöraatt

1992/93:SkU9,bestämmelserna bet. rskr.ändrats prop. 1992/93:96,
skyldighet1992/93:66, SFS 1992:1177 I 39 § 3 UBL attangesmom.

stället förfinns iskatteavdrag inte kontoräntangöraatt perom per
gäller100 kronor vadkontohavare understiger till skillnad mot som

följdkontrolluppgift. får tillbeträffande skyldighet lämna Detta attatt
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kapitalinkomster ochenbart harfrämst barn,många sompersoner,
understiger 100 kronorkontovarjekonton därhar flera räntansom

kvarstående skatt.får
Ändringen förbankerna. Debegärangjordes att attuppgavav

stället för kontoikontohavare100-kronorsgränsklara perperen
förgånger i ställettvåbehövaårsskifteskörningarskulle göras en

och intekontoorganiseradedataregistereftersom derasgång, pervar
skulleårsskifteskörningenvidDatakapacitetenkontohavare.per

total investeringberäknadesfördubblas vilketbehöva motsvara en
kronor.100 miljoneränmer

preliminär skattförreglernaändringnämndaGenom uttag avav
skattavdrag för preliminärmellansamstämmighetlängrefinns inte

och kontrollupp-kontopå 100-kronorsgränsbaseras perensom
kontohavare.100-kronorsgränsgiftsskyldigheten peravser ensom

leda tillskatteavdragbeträffandereglerkan dagensSom sagtsnyss
har enbartframför allt barnsmå belopp förkvarstående skatt på som

kapitalinkomster.
preliminär ochöverensstämmelse mellanfå bättreEtt sått att en

för påi ställetfrån första kronanskatteavdragslutlig skatt göraär att
också kontroll-förutsättereller Detta100 kronorbelopp attmer.om

räntebelopp, någotgälla allautvidgas tilluppgiftsskyldigheten att som
ytterligarei fallmåste lämnabankernakunna innebäraskulle vartatt

10.1987/88:44kontrolluppgifter semiljoner s.prop.sex
reglernaledde till ändringende skälvår mening kanEnligt avsom

ochkostnader,åsamkadesbankernadvs.för skatteavdrag, attstoraatt
30 kro-mindre belopp,enbartde aktuella skatteavdragen rör mestsom

Härtill kommerbärighet.ha vissfortfarandekonto, attansesnor per
närvarandeförFi 1995:05 överSkattekontrollutredningen ser

bankväsendet. Utredningensför helakontrolluppgiftsskyldigheten
Eftersomår 1996.vid utgångenavslutatberäknasarbete avvara

och skyldighetenkontrolluppgiftsskyldighet göraför attgränsen
närvarande, innanförinte skälföljas åt, finns detskatteavdrag bör att
någon ändringsitt förslag,Skattekontrollutredningen lagt fram göra

ifrågavarande område.
följeraktuellt hänseendeförändringar ideTilläggas bör här avsom

framgått där,Somskattekontosystemet.föreslagnai det tidigaredet se
riktasbetalningskravnågotinteavsnitt 8.4.2, kommer motatt en

inte uppgårunderskottpå sitt skattekonto harskattskyldig ett somsom
brister.delvis nuvarandeavhjälpertill 100 kronor. Detta
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Definitiv källskatt

Ett undvika kvarstående skatt på vissasätt kapitalinkomsteratt är att,
RSV i olika sammanhang förespråkat se 1990/91:5t.ex.som prop.

100 f, införa definitiv källskatt på och utdelningar.räntor Ens. en
nackdel med detta emellertid källskattenär skulle fåsystem att som
karaktär punktskatt måste hållas i från övrig kapitalbeskattning.särav
Inkomsträntor och utdelningar beskattas endast i den mån de över-
stiger ränteutgifter, realisationsförluster och tomträttsavgäld. Därför
måste bl.a. bestämmelser restitution införas och särskiltettom rap-
porteringssystem finnas för avdrag för utgiftsräntor med hänsyn till att

under vissa förutsättningaravdraget skall begränsas till 70 3 §procent
2 InkomsttaxeringenSIL. skulle då inte någon rättvisandemom. ge
bild de skattskyldigas ekonomiska förhållanden, något behövsav som
i olika sammanhang, bidrag olika slag söks. Vi förordarnärt.ex. av
därför sådaninte lösning.en

Beräkningl5.3.3 F-skatt särskildoch A-skattav

SkyldighetenFörslag: lämna preliminär självdeklarationatt
utökas. Sådan deklaration skall lämnas under inkomståret,även

fåttden skattskyldige kännedom den slutliga skattenattom om
bli högre denkommer preliminära skatten med beloppänatt ett

betydande med hänsyn till den skattskyldiges förhållanden.ärsom
Skyldigheten skall gälla den 30 november under inkomst-t.o.m.
året.

Tiden för debitering preliminär skatt förlängs.av
Säsongsföretag fåskall kunna betala F-skatt och särskild A-skatt

under den periodenbart verksamheten bedrivs.som

Schablonmetod

Schablonmetoden infördes årredan 1954. F-skatt tidigare B-skatt
skulle debiteras enligt schablon med belopp motsvarade denett som

debiterade slutliga skatten. Denna metod kom emellertidsenast att
medföra betydande underuttag den preliminära skatten. På grundett av

beslutades fr.o.m. århärav 1982 skulle F-skatt debiteras med 120att
den debiterade slutliga skatten. förhindraFörprocent senast attav
skatt kompletterades schablonregeln fr.o.m. uppbördsåretöveruttag av

263



överensstämmelsen slutlig skattochmellan preliminär 1996:100SOU

endast 110meddebiterasF-skatt skulleregelnmed1989/90 att pro-
året företilllett120 överuttagmeddebitering ettprocentcent, om

innebär F-spärregel. DenocksåSamtidigt infördesinkomstäret. atten
denbelopplägredebiteras med änskallskatt inte motsvararsom

1988/89:46 35.inkomståret prop.året föredebiteringenfaktiska s.
enskildaförskatteuttagetskattereform sänktesårs1990Genom

ovillkorligfysiska rättmedgavsSamtidigtnäringsidkare. personer en
enligtobeskattadeåterföringåretsförstaskjuta reserveratt avupp

bak-Motobeskattadeåterföring1990:655lagen reserver.avom
skullebättre stämmapreliminära skattenbedömdes dengrund härav att

fysiskaF-skatt förslutligamed den uttaget personeröverens avom
1991/92 prop.uppbördsåretunder110tillbegränsades procent

SFS1990/91:57,rskr.1990/91:SkU3,bet.112,1990/91:5 s.
1990:1141.

120föri stället110gällde1992/93uppbördsåretFör procentsatsen
medmotiveradesDettajuridiskaoch attfysiskabådeför personer.

näringslivetinkomstutvecklingen inomdenbefarade att svagaman
preliminär skattskullehuvudregeln överuttaginnebar ett avatt ge

SFSl991/92:100,rskr.1991/92:SkU7,102, bet.1991/92:43prop. s.
1991:1919.

betal-resultatetkonstaterades1993/94uppbördsåretInför att av
huvudre-inkomståren visadeför deF-skatt attningarna senastetreav
prelimi-valdes. Denlösningmodifieras. Enbordegeln permanentmer

105motsvarandebelopputgå medskulle procentskatten ett avnära
slutliga skattendenUnderstegslutliga skatten.debiteradeden senast

skattpreliminärskulledebiterade F-skatten tas utursprungligenden
1992/93:SkU9,bet.28 29,1992/93:96prop.med 100 procent s. ——

1992:1177.1992/93:66, SFSrskr.
förbedömdes1995/96uppbördsåret procentsatsernainförRedan att
tillanpassninghöjasbehövaskatt skullepreliminär som enuttaget av

Procentsatser-inkomstutvecklingen.generelltväntadeden gynnsamma
bet.46,1994/95:92105 prop.110höjdes till s.resp.na

1994:1978.SFS1994/95:156,rskr.1994/95:SkU12,
arbetsbesparandeförenklad ochSchablondebiteringen enger

försagda hardetframgått procentsatsernaSomhantering. nyssav
ofta.tid ändratsA-skatt undersärskildochF-skatt senareuttag av

ekonomiskaförväntadedenivariationerhärtill ut-Orsakerna är
deändrasammanhangförevarandeiNågot skälvecklingen. nuatt

mening intevårkan enligtschablondebiteringreglernagällande om
del.ändring i dennanågonintedärförföreslårVifinnas.anses
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Delårsrapport

ochblivit utförligarehar successivtårsredovisningarföretagsMånga
företag utvecklas kaninformation hurBehovetklarare. ettomav
rapportering endasttidigare. Eni dagtillgodoses bättredärför än en

företagen uppfattatsbörsnoteradesärskilt deåret hargång somavom
Önskemål tidsmässigtframställtshar tätareotillräcklig. enom

publicering delårsrapportertillhar lettinformation. Detta somaven
frivillig år 1962.påSverige inleddes vägi

aktiebo-finns kap. 12 14 §§delårsrapport i llBestämmelser om -
1996 finnsjanuariFrån och med den 1lagslagen1975:l385, ABL.

1995:1554.årsredovisningslageni denbestämmelsernämnda nya
börjarräkenskapsåri huvudsakförsta gångentillämpasLagen som

aktiebolagskall alla12 § ABLEnligt ll kap.januari 1997.den l som
fjärde stycket ABLeller ärkap. 3 § andrai 10bestämmelsernaenligt

delårsrapport. Rapportenlämnaauktoriserad revisoranlitaskyldiga att
räkenskapså-förutsättningår undergångminstskall lämnas attperen

det gäller koncernermånader. När ärtiominstomfattar som avret
dvs.ABL,fjärde stycketkap. 3 §i 10storleksådan som avses

tvåtillgångar för dekoncernföretagens senastenettovärdet av
antaletellerbasbeloppet000 gångeröverstiger 1räkenskapsåren

fördelårsrapportlämnamoderbolaget200, skallanställda är över
koncernen.moderbolagetsåväl som

skalldelårsrapporteninnebär13 § ABLkap.Huvudregeln i ll att
avseenderapportperiodenförredogörelseöversiktligdelsinnehålla en

förändringarinvesteringarnaresultatutvecklingen,verksamheten, samt
omsättningenbeloppsuppgifterfinansiering, delsochlikviditeti om

perioden.underoch skattbokslutsdispositionerföreresultatetoch
årsredovis-mellaninterimsrapporteringfungerarRapporten ensom

kor-årsrapporteringenieventuelltDeningarna. avgesprognoser som
barapraxis intedetföretagldelårsrapporten. äri större attrigeras

därocksåi delårsrapportentidigare attkorrigera utanprognosen
årsredovisning.ellerdelårsrapporttillfram nästalämna prognosen ny

minstochfrån årets börjanverksamhetenskallRapporten enavse
tredjedelartvâhälften och högstminstperiodskallrapport omavse en

Rapportperio-stycket ABL.förstakap. 12 §räkenskapsåret 11av
räken-räknat frånmånaderoch åttamellanvarieralängd kandens sex

företagenunderlätta förIntervallet attbörjan. ärskapsårets avsett att
verksam-hänsyn tillmedlämpligtrapportperioden sättavpassa

heten.
delårsrapportenskallABLstycket§ förstakap. 14Enligt 11

år inteföregåendeperiodmotsvarandeföruppgifterinnehålla om
beträffandedelsskall finnasämförelsematerialfinns. Jsärskilda hinder
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allmänna översikten,den dels med avseende beloppsuppgifterna för
omsättningen föreoch resultatet bokslutsdispositioner och skatt.

Under år fick1994 Patent- och Registreringsverket in 4 898 delårs-
År 1995 5 438 in. Merparten bådarapporter. rapportergavs gavs

dessa år in under perioden augusti november. Uppgifterna avser—
hur många faktiskt har lämnat I siffrorna ingår alltsårapport.som

bolag har lämnat delårsrapport de inteäven skyldigaärtrots attsom
Uppgiftdet. hur många företag skyldigagöra lämnaäratt attom som

delårsrapport går emellertid inte få fram vilket hänger medatt samman
bestämmelserna i ABL vilka skall lämna delårsrapport äratt om som

oklara.
Utvecklingen i medförtpraxis har betydligt fylligare rapporteringen
enligt lagens minimikrav. Det därför inte ovanligtän är att man avger
fullständig resultaträkning koncernresultaträkning resultatett.o.m.en

före bokslutsdisposition och skatt.
uppgifter finns i delårsrapporterna kan tillDe ledningstorsom vara

vid skattemyndigheternas arbete med åstadkomma korrektatt ett uttag
F-skatt och bör därför till Vi kommer in denna frågatasav vara.

igen i det avsnitt 15.3.6.senare, se

Debitering med ledning preliminär taxeringav

skyldigheten anmaning lämna preliminär själv-I dag är att utan
dekaration begränsad. Deklaration skall lämnas enbart förhållande-om

den december året före inkomståret kan bedömas1senastna vara
sådana inkomsten kan beräkna överstiga den inkomst legat tillatt som

femtedel,grund för debiterad preliminär skatt med minst docken
kronor. Deklarationen skall lämnas den decemberminst 2 000 lsenast

före inkomståret eller i de fall slutlig skatt inte har påförts föråret
efter skattskyldige fåttföregående år 14 dagar det denattsenast

kännedom slutlig skatt påförts. Tidpunkten den december året1attom
före inkomståret med hänsyn till skattsedel på A-skatthar bestämts att

F-skatt och besked debitering särskild A-skatt skallresp. om av
översändas till den skattskyldige den 18 januari under inkomst-senast

ochåret 35, 36 36 §§ UBL.a
skyldighet lämnaBestämmelserna innebär preliminär dekla-att att

framration finns bara i de fall förhållandena till den december åretl
före inkomståret kan medföra den debiterade skatten kanattantas

överstiga den slutliga skatten. Hänsyn behöver alltså intekomma att
däreftertill förändringar uppkommer och kan leda till atttas somsom

debiterade blir för låg.den skatten
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Till förgrund den preliminära taxeringen ligger beräknade för-
hållanden och inte faktiska förhållanden. Detta leder till osäkerhet
beträffande den preliminära taxeringen. Om preliminär taxering sker
under inkomståret förbättras förutsättningarna för den preliminäraatt
skatten skall bli riktig.

Ett fä bättre överensstämmelse mellan F-skattsätt och slutligatt en
införaskatt regel den skattskyldige skallär sägeratt atten som vara

skyldig under inkomståret lämna preliminär självdeklarationatt en om
han under året fått kännedom inkomsten kommer öka föratt attom
detta år. Sådan kännedom kan fås efterexempelvis det delårs-att en

har eller tagits fram. Framgårupprättats detrapport en prognos av
dessa resultatet kommer medföra den slutliga skattenatt att att
överstiger den debiterade preliminära skatten bör skyldighet finnas att
lämna preliminär självdeklaration. Deklarationen bör lämnas senasten
14 dagar efter det skyldigheten uppkommit. På så sättatt ges
Skattemyndigheten möjlighet ändra beräkningen den preliminäraatt av
skatten.

Vi föreslår således skyldighet införs in preliminäratt atten ge
självdeklaration det framkommit den slutliga skatten kommerattom

bli högre den debiterade preliminära skatten. Skyldigheten böränatt
praktiska skäl gälla längst den 30 november inkomst-undert.o.m.av

året. Alla förändringar bör emellertid inte leda till sådan skyldig-en
het. En beloppsgräns bör finnas. Kravet på preliminär själv-att en
deklaration skall in bör därför gälla skillnadenendast i de fall ärges
betydande med hänsyn till den skattskyldiges förhållanden.

fråga härefterEn uppkommer skyldigheten lämnaär attsom om
preliminär självdeklaration skall förenas någon formmed sanktionav

pätryckningsmedel.eller
närvarande finns möjligheter vidFör vite förelägga skattskyl-att en

dig inte efterkommer skattemyndighetens anmaning inkommaattsom
med preliminär självdeklaration. någonOm uppsåtligen lämnaten
oriktig uppgift i preliminär självdeklaration eller jämkningsan-en en

och uppgiften till låg skatt omfattassökan lett för betalats dettaatt
förfarande bestämmelserna i skattebrottslagen. övrigt saknasIav
påföljder.

införasOm avgift skall preliminär självdeklaration inte harnären
förutsätterlämnats inkomstökning detta skattemyndigheten kantrots att

den skattskyldige medvetenvisa varit inkomstökningen. Dettaatt om
emellertidkräver utredningsresurser. Modellen skulle eventuelltstora
fungera förkunna den bolag de underde-mot storagrupp som svarar

biteringarna och fyllnadsinbetalningarna och har delårsbokslut.som
införa avgift eller någon sanktion förAtt enbart dennaen annan

övergripandekategori skulle emellertid strida den inriktningenmot att
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därför inteVi föreslårmöjligt.enhetligasåreglerna skall somvara
sanktion.avgift ellernågon annanny

fall lämnaskyldighet i vissamedordningenföreslagnaDen atten
skattemyndig-löpande år innebärsjälvdeklaration underpreliminär att

inkomstår,löpandekontrollmöjligheter underfår ökadeheterna men
skattemyndigheternakrävas sätterockså det kommer attattatt av

Vi återkom-deklarationer.inkommandebehandlingenför avresurser
avsnitt 15.3.5.dettill detta i senare, semer

preliminär skatttid för debiteringFörlängd av

prelimi-beräkningändradbeslutordning kannuvarandeEnligt avom
meddelasinteskall betalasskattytterligareinnebärskattnär attsom

utgång.uppbördsåretsefter
uppbörds-underskattemyndighetenuppmärksammarfallvissa sentI

skattskyldige,hos denrevisionsamband med attiäret, t.ex. en
lederbeslutNågotvarit för låg.skattpreliminärdebiteringen somav

då intehinneruppbördsåretunderbeloppetfelandedetbetalningtill av
fått in del-harskattemyndighetengällakan närfattas. Detsamma en

höjas. dessa fallIskatten börpreliminäradenvisarårsrapport attsom
innan denavvaktasskattenslutligadendebiteringenmåste av

krävas in.inkomståret kanförskattenytterligare
preliminära skattendenkunna justeraför inteskälsakligaNågra att

sådanbörfinnas. Tvärtomkan inteutgånginkomståretsefter enanses
Skattemyndig-kan begränsas.skattebortfalletmedföramöjlighet att

inkomståretbegränsning tillmöjlighetdärförbörheten att utanges
bestäms debi-skattendå den slutligatidpunktdenintilli principoch

ytterligaredenförutsättning bör krävasSompreliminär skatt. atttera
förhållandeeller iabsoluta talbetydande idebiterasskallskatt ärsom

särskildaandraellerpreliminära skattendebiteradetidigaretill den att
debiteringbördebitering. Somskäl motiverar antytts aven nyen ny

tillåterstårtidkortarebarabeslutasfåskatt inte närpreliminär en
dubbeldebite-fördet riskfinnsslutlig skatt. Annarsdebiteringen av

någondärförtaxeringsåret börunderjuniden 30Efterring. ny
få ske.debitering inte

räkenskapsårBrutet

räkenskaps-bestämmelserfinns1976: 125bokföringslagen12 §I om
räkenskapsårskallhuvudregelnEnligtförläggning.och ettlängdårets

handels-dödsbon,näringsidkare,enskildamånader. Föromfatta tolv
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fysiska eller dödsbon skall beskattas för bolagetsbolag där personer
samfällighetsförvaltandeoch sådan juridiskinkomst person som avses
skall kalenderåret räkenskapsår.i 53 § 2 KL utgöramom.

får använda period tolv månaderAndra skattskyldiga annan som
räkenskapsår.räkenskapsår, s.k. brutet Det skall då omfatta tiden den

april, den juli den 30 juni ellermaj den 30 1 den septemberl 1-—
Under vissa specielladen 31 augusti. omständigheter kan RSV———

någon period på månader får räken-medge tolvävenatt annan vara
tillfrämst internationella förhållanden har lettskapsår. Det är attsom

dispensmöjlighetdenna använts.
inträder eller vid omläggningbokföringsskyldighetenNär ettaven

tid tolvräkenskapsår får räkenskapsåret kortare eller längre änavse
får efteromläggning till brutet räkenskapsår baramånader. En göras
inte tillstånd förtillstånd från skattemyndigheten. Däremot krävs att

räkenskapsår till kalenderår.från brutetgå över
beskattningsårtaxeringsåret. MedInkomsttaxeringen undergörs av-

vid brutetföregått taxeringsåret ellerdet kalenderår närmastsomses
taxeringsåret.räkenskapsår gått föreräkenskapsår det närmastutsom

F-skattnormalt preliminär skatt i formjuridisk betalarEn avperson
underSkatten skall betalas med lika delarsärskild A-skatt.eller

bokslutsdagenjanuari det uppbördsår dåfebruarimånaderna -
räkenskapsårmed kalenderårskattskyldigainfaller. För samman-som

medräkenskapsåret isåledes intjänandetidenfaller stort sett
perioden januaripreliminära skatten föruppbördsåret. Den ———
år skattskyldi-inbetalad i februari 2. Förår i sin helhetdecember 1 är

eftersläpning.räkenskapsår betalas skatten medmed brutet störrega
år slutar denbörjar den maj ochmed räkenskapsår l 1Företag som

ställetunder detta år. Inågon skatt för år lapril år 2 betalar inte30
får dessaår 2. Härigenomför hela räkenskapsåret underbetalas skatt

på skattekreditenmånader. Längdenskattekredit åttaföretag en
räkenskapsåret börjar.åretberoende på undervarierar när som

den maj får den längstaräkenskapsår börjar 1Skattskyldiga med som
juli fårräkenskapsår börjar den 1skattekrediten. företag vilkasDe en

räkenskapsår med början den lmedkredittid på månader och desex
räkenskapsår varierarVid brutnaseptember får fyra månaders kredit.

månader.skattekrediten mellan åtta och fyrasåledes
övergå till brutetförlänger räkenskapsåretDen attgenomsom

skattekredit avseende defåräkenskapsår kan följaktligen vissen
före utgångeninfallerräkenskapsåretmånader i början avsomav

före taxeringsåret.kalenderåret närmast
förekalenderåretundersin verksamhetFöretagare startarsom

får inte någonräkenskapsårkalenderårettaxeringsåret och har som
problematiken.aktuellasåledes inte denskattekredit och omfattas av
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dessa beräknas den preliminära frånFör skatten den dag verksamheten
började december ården 31 och skatten betalast.0.m. samma som

månaden.vanligt den 10 i
förhindraEtt drastiskt oönskade skattekrediter skullesätt att attvara

införa generellt förbud brutna räkenskapsår. Det emellertidärett mot
lämpligt i dettainte sammanhang sådan åtgärd. Hårövervägaatt en

kan också i samband med 1990 års skattereformnämnas rättenatt togs
för enskilda näringsidkarebort ha brutet räkenskapsår. Mångaatt

kritiska förslaget.remissinstanser till det De hävdade arbetsbe-attvar
på bokförings- och revisionsbyråerlastningen skulle bli understor

bokslutsperioden och enskilda näringsidkare hindrades frånatt att
räkenskapsår till verksamhetens Mångaanvända anpassat art.som var

fick likviditetsproblem. mildra den effektennäringsidkare För att gavs
till resultatutjämningsfond enligtmöjlighet till förhöjd avsättning enen

för avsättning till resultatutjäm-1990:1450 särskilda reglerlagen om
års taxering.ningsfond vid 1991

finns det möjligt neutralisera skattekre-Olika alternativ gör attsom
räkenskapsår. skatt-för skattskyldiga med brutet Ett denditen är att

kreditavgiftavgift, slags vid taxeringen.skyldige påförs enen
återstårpå del skatten betala ochAvgiften beräknas den att tassomav

förläggning i förhållandetill räkenskapsårets till detmed hänsynut
tillämparföregått taxeringsåret den räken-kalenderår För somsom

för månader.således avgift Dettaskapsår den 30 juni uttas sexenper
problemmedföra sådana administrativaalternativ torde emellertid att

det blir svårt hantera.att
till räken-skatten debiteras i anslutningalternativEtt är attannat

räkenskapsårskattskyldig medskapsåret debitering. Enlöpande
betala30 april 1996 skulle dåexempelvis den maj 1995 den1 pre-—

för normalt1995 maj 1996 i ställetliminär skatt under tiden juni -
inte medföra alltförfebruari 1996 januari 1997. För att stora-

debiteringskattsedlar ochadministrativa ingrepp bör utskick avav
för skattskyldigavid tidpunkt ochskatt ske sättsamma somsamma

räkenskapsår, dvs. utskick ikalenderårtillämpar görassom som
schablondebiteringen grundas på denkalenderåret ochbörjan av

föregående års taxering. skulleenligt Detslutliga skatten närmast
preliminära skatten förvid schablondebitering deninnebära att
1996 den augustiräkenskapsåret september 31exempelvis den 1 -

års taxeringskatten vid 19951997 skulle grundas avsersom
den 31 augusti 1994 såvidaseptember 1993räkenskapsåret den l -

räkenskapsåret september 1995för den 1den preliminära skatteninte
schablondebitering skulle denVidaugusti 1996 högre.den 31 år-

på äldrekomma grundasskatten således kunnapreliminära att
bra.självfallet inteuppgifter i dag. skulleDettaän vara
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Även för-skattsedlarordinarie utskickmed årsamordning aven
exempelvisskulleskattskyldigenackdelar. Denmed vissaknippad

för löpandeskattsedelnskattsedeln med ännuförväxla denkunna nya
till räkenskaps-anslutningdebitering iUtskick ochräkenskapsår. nära

innebär iproblemensig minskaoch förskulle ibörjanårets men
ochskatteförvaltningen. Debiteringförnackdelaradministrativastället

varjetillfällen. Vidytterligarevidnämligen skemåsteutskick tre
skattskyldiga med visstförendast skedebiteringskulletillfälle

medutskick för demdebitering ochskulleExempelvisräkenskapsår.
maj.under april30 april skedenräkenskapsår per -

någonföreslår vi interedovisatsnackdelartill deMed hänsyn som
förpreliminär skattdebiteringnuvarande reglerändring avomav

räkenskapsår.med brutetskattskyldiga

Säsongsverksamhet

F-skattskatt i formpreliminärnormaltbetalarjuridiskEn avperson
A-skatt.särskildeller

A-skattintesärskild A-skatt sättF-skatt och är somsamma
föremånadenunderaktuellinkomst ärtill denknuten upp-som

inkomståretsvididebiterasSkattenbördsmånaden. postgemensamen
åretsunderlika beloppbetalning medtillförfallerochbörjan

skattebör-bl.a.bakom dettaPrincipen äruppbördsmånader. attsystem
denomständigheteninkomståret. Denunderjämt attskall fördelasdan

delbeloppdethaft inkomsterredanskattskyldige inte motsvararsom
betala.skyldigheteninte frånfritar honombetalasskall attsom

innebärakanåretfördelas jämt underskallskattenPrincipen att
delendastverksamhet underdriverför företagproblem avensom

harcampingplats, öppetsäsongsanläggning,året. En t.ex. somen
verk-förstinkomstmöjligheter närsommarmånaderna harunderenbart

för året.samheten öppnas
uppstå någrai regel inteverksamhetsåret torde detförstaUnder det

verk-meddå sambandF-skattsedel iansökan görs attproblem. En om
inkomsterutifrån deberäknasSkatten antassamheten startas. som

betalasigång ochskallverksamhetenperiodunder deninflyta vara
skattenår skallpåföljandeåret. Föråterstårmånaderdeunder avsom

februariuppbördsmånadernaundermed lika delarbetalasdäremot -
månadernågranågon ellerdrivs enbartverksamhetenjanuari, atttrots

tillförränverksamhetsinår 2 inteföretag öppnarunder året. Ett som
månadfebruarifrånskatt redanfå betalaalltsåkommer attsommaren

företagetinnebärakanDetförst till attfår inkomster sommaren.men
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inte har några likvida medel i början året och därför tvingas lånaav
skattebetalningarna.till

därför finnas förEn möjlighet bör dem driver säsongsverksam-som
het få betala skatt under den period verksamheten drivs. Betal-att
ningen skatter och avgifter kommer på så sluta tillsätt attav an
företagets naturliga säsong.

Vi föreslår därför Skattemyndigheten i enskilda fall bör kunna fåatt
besluta den preliminära skatten skall betalas endast under vissaatt av
årets månader. Skattskyldiga driver säsongsverksarnhet bör isom en
preliminär självdeklaration bl.a. vilken tidsperiodunderange som
verksamheten skall igång. Med utgångspunkt i deklarationenvara
fastställer skattemyndigheten dels F-skattens sammanlagdasedan

vilka månader skatten skall betalas. exempelvisbelopp, dels under För
i maj varje år skulle den första månadenverksamhet attstartassomen

betala skatt bli juni.
regler fåNaturligtvis den vill betala skatt enligt dagensbör som

alltså användas endast dendet. möjligheten börDengöra omnya
skattskyldige begär det.

preliminär skatt med hänsyn15.3.4 Uttag av
till fastighetsskatt

särskildbeslutamöjligheterFörslag: Skattemyndighetens att om
fastighetsskatttillför skatteavdrag med hänsynberäkningsgrund

utvidgas.

statlig fastighetsskatt skall fastig-1984:1052Enligt 1 § lagen om
vissaför småhusenheter, hyreshusenheter ellerhetsskatt betalas

för beräkning fastighetsskatt enligtlantbruksenheter. Underlaget är,av
taxeringsvärde. Från och medregel fastighetens3 § lag,samma som

underlaget.skatten med 1,7 Fas-1997 års taxering ut procenttas av
år förmiljarder i intäktertighetsskatten omkring 25 staten.perger

hänsyn till eventuellVid beräkning debiterad preliminär skatt tasav
preliminära skatten beräknasfastighetsskatt. gäller både denDet när

preliminärmed ledningenligt schablon och den beräknasnär av enen
inteA-skatt beaktas däremottaxering. det gäller beräkningNär av

särskildbeslutatinte Skattemyndigheten harfastighetsskatten om enom
fastighetsägaren ansöktberäkningsgrund eller jämkning. Har omom

Skattemyndighetenpå grund kostnader för fastighetenjämkning tarav
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fastighetsägaresåledes enbartfastighetsskatten. Dettillhänsyn äräven
inteeller jämkningberäkningsgrundsärskildA-skattmed utan som

torde ifastighetsägarepreliminärt. Dessafastighetsskattbetalar
fastigheter ochobelånadeharhuvudsak utgöras sompersoner somav

fastighetsskatten. Detgrundskattfå kvarståendekandärigenom av
förräntekostnadervisserligen harskattskyldigaocksåkan somvara

fastig-räntekostnaderna balanserarföravdragetdärfastigheten men
föröverskjutande skatt i ställetfåväljereller atthetsskatten att ensom

kanjämkning inte har begärtsfalli dejämkning. Förutombegära
taxeringsvärdet ellerdåkvarstående skattmedförafastighetsskatten

denhinner beaktaSkattemyndigheten intehöjs ochfastighetsskatten
jämkningsberäkningen.vidskattenhöjda

fåttskattskyldigafram rörandetagitvi harstatistikDen somsom
påuppdeladfastighetsskattbetalahar ärochkvarstående skatt attsom

det kundehärtillAnledningenpensionärer. ärickeochpensionärer att
kvarståendebetalamåstemajoritet deattantas sompersoneraven

detkanpensionärer. Nämnasfastighetsskattgrund är attskatt av
harmångavisar hurstatistiknågonfinnsinte personer somsom

inte har begärtfastighetsskattochskattkvarstående sommen
jämkning.

fysiskamiljonerfanns 2,9taxering1995 årsVid personer som
antaletsigfördeladedessafastighetsskatt. Avdebiterades personer

följande.enligtfastighetsskattenskattkvarstående överstegmed som

kapitalinkomsterpositivamedpensionärericke000152
kapitalinkomstermed positivapensionärer000113

kapitalinkomsternegativamedpensionärericke288 O00
kapitalinkomsternegativamedpensionärer00061

totalt000614 personer
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fysiskaAntalet med kvarstående skatt understeg fastig-personer som
hetsskatten fördelade sig enligt följande.

83 000 icke pensionärer med positiva kapitalinkomster
43 000 pensionärer med positiva kapitalinkomster

166 000 icke pensionärer med negativa kapitalinkomster
19 000 pensionärer med negativa kapitalinkomster

31 1 000 totaltpersoner

fysiskaAntalet med överskjutande skatt och fastighetsskattpersoner
följande.fördelade enligtvar

304 000 icke pensionärer med positiva kapitalinkomster
000312 pensionärer med positiva kapitalinkomster

023 000 icke pensionärer kapitalinkomster1 med negativa
192 000 pensionärer med negativa kapitalinkomster

831 0001 totalt.personer

Sammanställningen visar det fysiskade 2,9 miljoneratt av personer
debiterades fastighetsskatt hadedrygt 600 000som var personer som

kvarstående skatt fastighetsskatten och drygt 1,8överstegsom
miljoner hade överskjutande fastighetsskatt.skatt ochpersoner som
Siffrorna visar också pensionärerna majoritetinte utgjordeatt en av
dem hade kvarstående skatt till följd fastighetsskatt.som av

Enligt 3 § 2 femte fårstycket UBL Skattemyndigheten detmom. om
finns särskilda skäl besluta A-skatt skall betalas för bl.a fastig-att
hetsskatt särskild beräkningsgrund. Bestämmelsen särskildom
beräkningsgrund liksom uttrycket särskilda skäl fanns med redan
vid tillkomst.UBL:s Bestämmelserna kom omfatta fastighetsskattatt
först i församband med reglerna fastighetsbeskattningen ändradesatt
prop. 1991/922112, bet. 1991/92SkU:29, rskr. 1991/922292.

Med hänsyn till antalet fysiska har kvarståendeatt personer som
på fastighetsskattenskatt grund begränsat i förhållande till demärav

debiteras fastighetskatt och då nuvarande lagstiftning medger attsom
hänsyn till fastighetsskatten både Skattemyndigheten beslutarnärtas

särskild beräkningsgrund för den preliminära skatten och närom
myndigheten beslutar jämkning sådan föreslårskatt vi inteom av
någon ändring i det nuvarande Däremot bör kravet på detsystemet. att
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fåfinnas särskilda skäl för Skattemyndigheten skall beslutaskall att om
sådan förändring skatte-särskild beräkningsgrund bort. Entas ger

möjligheter den preliminära skatten tillmyndigheten ökade att anpassa
för dem regelbundet påförs kvarstående skattden slutliga skatten som

fastighetsinnehav.på grund av

Skattemyndigheternas15.3.5 arbete

prelimi-betalningarna debiteradBedömning: Uppföljningen av av
bör förbättras.skattnär

uppföljning beloppförRSV bör utarbeta storaett system av
rutinerfyllnadsinbetalningarkvarstående skatt ochavseende samt

i sådanaberäkning och debitering F-skattändradför beslut avom
fall.

skattebetalnings-resultat iförsöka få bättredet gällerNär ettatt
slutligmellan preliminär ochöverensstämmelseni frågasystemet om

kan med stödmellan förbättringarskiljaskatt kan göras avsomman
införs.reglerbestämmelser och sådana krävergällande att nyasomnu

rutiner kanförfattningsändringar. Bättreåtgärder kräver inteAlla
kanför nuvarande ordning ochinomutvecklas större resurserramen

F-skattebetalningarna.kontrollensatsas av
förfastställtnågot RSVnärvarande finns det inteFör systemav

uppföljningarjämkningsbeslut. Mendebiterings- elleruppföljning av
insatserna.Tillgängligaskattemyndighet.varje avgörgörs resurserav

uppföljningutarbetat förfinns det någothellerInte storasystem av
Deteller fyllnadsinbetalningar.avseende kvarstående skatt ärbelopp

åmförel-statistikuppgifter. Jrelevantaproblem med få framvidare att
betalningsstatistik svårdebiterings- och göra,mellan är attser

utgångs-från olikafinns uppbyggdden statistikeftersom ärsom
punkter.

allmän uppföljning kunnauppfattning bör görasEnligt vår meren
underuppgifter finnssäkrareF-skattebetalningarna så snartav

preliminärmellanJämförelser kaninkomståret. göras uttagett.ex. av
förslutliga debiteringenår och deninnevarande närmastförskatt

listasbör lämpligen kunnadifferenserföregående inkomstår. Större
undersökas.och

för-följas Enfyllndsinbetalningar kunnaLikaså bör stora upp.
fyllnadsinbetalningarhar gjortskattskyldigateckning över storasom
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Ärkan differensen ellerupprättas. överstiger fyllnadsinbe-stor
talningen visst belopp bör anmaning lämna preliminärett atten
självdeklaration kunna skickas inte differensen eller fyllnadsin-ut om
betalningen har sin grund i tillfälliga omständigheter, real-t.ex. en
isationsvinst.

Mot bakgrund det vi RSV bör utarbetasagts attav som nu anser
rutiner det möjligt kontrollera dengör preliminäraatt attm.m. som
debiteringen riktig. Större bör samtidigtär påsatsasresurser en
förbättrad uppföljning betalningarna F-skatt. Vad sagtsav av som nu
gäller särskild A-skatt.även

15 Kontrollförfarande

Förslag: Skattemyndigheten generell dels föreläggarätt attges en
deklarationsskyldig lämna preliminär självdeklarationatten en

eller handling, fördels revision kontrolleragöra att attannan
deklarations- och uppgiftsskyldigheten fullgjorts.

Det begränsat antal F-skattskyldiga förär ett merpartensom svarar av
underdebiteringarna F-skatt. till delDessa kan bero päantas storav

kraftig vinstutveckling under inkomstäret eller också påen en
medveten nedjämkning den debiterade skatten. Oavsett orsaker-av

till för lågade debiteringarna Skattemyndighetengäller det för attna
kunna skilja dessa skattskyldiga åsätta riktigare debiteringar.ochut

Ett effektivisera hanteringen fram olika modeller försätt äratt att ta
individuell debitering F-skatt. långtgående variantEn allaär attav
med F-skatt skall skyldiga inför inkomstsårvarje lämnaatt nyttvara

preliminär självdeklaration sina beräknade inkomster ochöveren
utgifter. Denna skulle då ligga till grund för debiteringen F-skatt.av

sådantEtt emellertid mycket arbetskrävande. Enbartärsystem
registrering och hantering de inkomna deklarationerna skulleav
medföra mäste i anspråk. Några kontrolleratt stora tasresurser av
deklarationerna skulle knappast genomföra. Dessutom detäratt
mindre lämpligt belasta alla skattskyldiga med krav på uppgiftsläm-att
nande endast mindre skattskyldiga står för huvuddelennär en grupp

underdebiteringarna.av
Ett alternativ alla skattskyldiga med verksamhet inomärannat att

viss bransch får förslag till schablondebitering. Olikaetten pro-
för olikakan gälla branscher och kan varieracentsatser procentsatsen
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inomkonjunkturförhållandenaberoendetill årårfrån resp.
olikaemellertid inte överfinnsdagslägetbransch. l prognoser

till detagitshardär hänsynvinstutvecklingochinkomst-branschers
Även detinkomsten.beskattningsbarapåverkar denfaktorer omsom

skulledessatveksamtdetfå fram ärmöjligt omatt prognoservore
skatten. Prog-slutligadenöverensstämmelse medtill bättreleda en

ochförmedelvärdevisanämligenskulle ett gruppresp.noserna
skullekaninom stora,variationerna antaseftersom varagrupperna

debiteringar.jämka sinabehövaskattskyldigamånga
inkomstår skickavarjeinför utalternativ är nyttYtterligare attett

Samti-F-skattskyldiga.till vissaendastF-skattdebiteringtillförslagett
kanskattskyldigedensjälvdeklarationpreliminärbifogasdigt somen

nöjd medskattskyldige inteden ärSkattemyndighetentilllämna om
skall fåskattskyldigaUrvaletföreslagits.debiteringden somavsom

före-föruppgifterledningmedkandebiteringsförslag göras avett
fåförväntasskattskyldiggällalämpligenbörår. Detgående som

fyllnad-har gjortellerbeloppvisst storskattkvarstående över enett
skattemyndig-sådant ärmedFördelarna attsinbetalning. systemett

ärendena ibetydelsefullademedarbetatidfårheten att mermer
Nudeklarationer.inskyldigaskallsamtligaför attstället geatt vara

självdeklaratio-preliminäraantaletmedföratordealternativangivna att
i dag.färredebitering blir änändradansökningaroch omner

modell använtsalternativ densistnämnda ärpåvariant avEn som
utifrånhar arbetatSkattekontoretSundsvall.iskattekontoretLokala

skatteskulderredovisade över ettaktiebolaghypotesenden att som
hade1994/95inkomstäretförocksåtaxeringårsvid 1995beloppvisst

balansräkningenskatteskulder iBolagetsdebitering.för låg egnaen
taxeringen.denvidkvarstående skatt senastefåttbolagetinnebar att

förteckninghadedelar. FörstolikatvåbestodKontrollen enav
000 kronor200skatteskuld på änbokförtaktiebolagalla merensom

bolagkontrolleradesandradetFörtagits fram.taxeringårsvid 1995
taxering.årsvid 1995vinstermed stora

stycken.granskades 13dessabolag. Av59uppfylldesKriterierna av
Till dessabolag.sjuåterstodkontrollerochundersökningarolikaEfter

självdeklara-preliminärmedinkommaanmaningskickades att enen
Kontrollernarevisorer.med bolagensuteslutandeKontaktertion. togs

höjningarbolag,samtligafördebiteringarändradeiresulterade sex
miljoner2,6blevdebiteringshöjningentotalasänkning. Denoch en

skat-beräknarkontrollengenomfördadenförResursâtgångenkronor.
förarbetsdagarfemtilltekontoret person.en

förutsätterDetmotiverat.välmåsteuppgiftslämnandeökatEtt vara
förskyldighetgenerellinförariktade. Attkontrollerna ex-är enatt

tillsådanainlämnadelårsrapportalla attempelvis avgersom
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Skattemyndigheten kan inte meningsfullt. Inte heller detäranses
meningsfullt införa generell skyldighet för vissa bolagatt en att
komma in med preliminär självdeklaration. Det inte troligtären att
Skattemyndigheten skulle ha möjligheter åtgärda alla de deklaratio-att

då skulle komma in.ner som
Vi föreslår i stället Skattemyndigheten med hjälp olika internaatt av

rutiner och kontrollsystem hand bestämmer vilka skattskyldigaegen
skall bli föremål för kontroll. Skattemydigheten bör för dettasom

ändamål ovillkorlig föreläggarätt skattskyldig inattges en atten ge
preliminär självdeklaration eller handling behövs fören annan attsom

kontrollera deklarations- och uppgiftsskyldigheten fullgjorts.att
Föreslagna utökade kontrollmöjligheter förutsätter också reglernaatt

revision fårnär ändras. dagI revision tillåtengöras för kontrollärom
skatteavdrag eller för kontroll den ansökt F-skatt-attav av som om en

sedel lämnat riktiga eller fullständiga uppgifter. Vi föreslår således att
revision inte skall bara beträffande demgöras ansökt F-som om
skattsedel, för löpande kontroller deäven F-skattskyldigasutan av
preliminära skatt. Revisionen bör då kontroll deklarations-attavse av
och uppgiftsskyldigheten fullgjorts riktigt sätt.ett

15.4 Omprövning jämfört jämkningmed

Förslag: Sedan beslut preliminär skatt fattats skall i falldeett om
den skattskyldiges inkomstförhållanden förändras beslutett nytt

preliminär skatt meddelas bara enligt de särskilda bestämmel-om
ändrad beräkning preliminär skatt.serna om av

15 .4. l Bakgrund

iDe UBL år införda1991 bestämmelserna omprövning vidom
redovisning och betalning skatt 1990/91:46,prop. bet.av
1990/91:SkU7, rskr. 1990/91:81, SFS 1990:1317 i vissa fallavser

fråga reglerna jämkning preliminär skatt. Enligtsamma som om av
direktiven för vårt arbete skall vi bl.a. förhållandenaklargöra mellan
dessa regler och det finns behov det föreslå justeringar i deom av
aktuella bestämmelserna.

Som redan målsättningen i betalningär medsagts systemet av
preliminär skatt denna så möjligt skall dennäraatt motsvarasom
slutliga skatten. Betalningarna sker i form skatteavdrag A-skattav
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Påoch särskild A-skatt.särskild debitering F-skatt sättenligteller
skatteavdrag iberäknasi det tidigareframgått redogörelsenavsom

efter bestämdeller ocksåskattetabellenligtregel antingen enen
Skattemyndighetengenerellt, dvs.gällerBestämmelsernaprocentsats.

skattskyl-individuellt för varjestorlekskatteavdragetsintebestämmer
bestämmelsenfinns emellertidmöjlighetsådandig. En omgenom

kanSkattemyndigheteni § 2 UBL.beräkningsgrund 3särskild mom.
fattaårligenautomatik fortsättamednämnda beslutgällerdet attnär

stående jämkning.vanligenkallas dettadagbeslut. Ityp avsamma
de inteingång ochinkomstårets äremellertid förefattasbeslutSådana

beslutmeddelattidigareändringmening, dvs.i UBL:sjämkning ettav
skatt.preliminärom

skattskyldige själv,betalas densärskild A-skatt,F-skatt och som av
utgångspunkt ifastställs medDebiteringenåret.i börjandebiteras av

inkomståret schablon-föredebiterades åretslutliga skattden som
skattskyldi—Om den14 § UBL.och 313 § 1metoden, samtmom.se

året företaxeringenvid den årligaslutlig skattpåförtsinte harge
med ledningberäknaspreliminära skattenmåste deninkomståret av en

Prelimi-§§ UBL.14 och 15enligt 13 § 2taxeringpreliminär mom.,
huvud-sannoliktdetverkställasskall ocksåtaxering är attnär om
mellanskillnadbetydandeskulle leda tillschablonregelns meren

slutlig skatt.ochpreliminär skatt
Ändringbehöva ändras.preliminär skatt kanbeslutMeddelade om

omprövning ellerantingenskesådana beslut kan genomgenomav
84-89 §§ UBLfinns iomprövningBestämmelsernajämkning. om

§§ UBL.finns i 45--47jämkningbestämmelsernaoch om

överväganden och förslag.4.215

enligt UBLskattebetalningsområdet kan rättaspåOriktiga beslut
överkla-överprövning videlleromprövningantingen genomgenom
förnyadmyndighetinnebär görOmprövninggande. att ensamma

innebäröverklagandeskillnadtillärendetbedömning mot som enav
instans.prövning i högre

omprövningsför-taxering tillämpas1991 årsmedFrån och ett
denpå begäranOmprövning kan,taxeringsområdet.inomfarande av

taxeringsåret.utgångenår efterfeminomskattskyldige, göras av
år fråninomomprövningsbeslutfattaSkattemyndigheten kan ett

skattemyndig-såOmprövning kan sketaxeringsåret.utgången snartav
intebehöverslutskattsedelnbeslut,grundläggandefattatheten ett

novemberefter utgångenfattasTaxeringsbeslutavvaktas. avsom
kanomprövningsbeslut. Detdefinitionsmässigttaxeringsåret blir
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inträffa något grundläggande taxeringsbeslut avseende den skatt-att
skyldige inte har fattats. Detta hindrar inte omprövningsbeslutsenare

kap.se 4 7 § TL och 1989/90:74 402. Motsvarande be-prop. s.
stämmelse på skattebetalningsområdet finns i 84 § andra stycket UBL
se 1990/91:46 62 63.prop. s. -

På skattebetalningsområdet gäller omprövningsförfarandeett som
liknar det gäller vid taxering. Frågor kan lösas enkelt skallsom som

Skattemyndigheten och inte bli föremål för domstolspröv-avgöras av
ning.

Ett jämkningsbeslut enkelt uttryckt, beslut skattemyndig-är, ett av
heten ändring tidigare meddelat beslut preliminär skatt.ettom av om
Genom bestämmelserna jämkning Skattemyndigheten dessutomom ges
möjlighet meddela individuella beslut preliminär skatt på så sättatt om

dessa kan bestämmas med avvikelse från de generella skattetabel-att
lerna och Jämkning kan ske såväl före beskattnings-procentsatserna.
årets utgång första45 § 1 stycket efterUBL beskattnings-mom. som
årets utgång 45 § 2 UBL. Jämkning kan också ske efter ansö-mom.
kan konkursbo 45 § 3 UBL.av mom.

Omprövningsregeln i 84 § UBL förfaranderegel bl.a.är en som
beslutsfattandeden myndigheten kan förnyadsäger göra pröv-att en

ning fattat.beslut den Detta innebär bl.a. interegelnett attav
innehåller några materiella bestämmelser och därmed inte heller anger
vad omprövning skall leda till.en

Till skillnad från bestämmelsen innehålleromprövning jämk-om
ningsparagrafen 45 § UBL, förutom förfaranderegler, materiella
bestämmelser. jämkningsparagrafen framgår jämkningAv äratt en
form omprövning i så det myndighet skatte-ärmotto attav samma -
myndigheten förnyad dvs.bedömning fråga,görsom en av samma-

preliminär paragrafenskatt. Av framgår dessutom underuttaget av
vilka förutsättningar och vilket ändring beslut preliminärsätt av om
skatt skall ske.

I jämkningsparagrafen fanns fram till den lagändring trädde isom
kraft den januari 19931 SFS 1992:680 sjätte stycke med följandeett
lydelse.

Får skattemyndighet skattskyldiganmälan elleren genom av annars
vetskap preliminär skatt blivit påförd obehörigen eller medattom
oriktigt belopp eller felaktighet har vid utskrivandetägtatt rum av
skattsedel, skall myndigheten vidtaga den jämkning nämnda skatt,av

kan behövas.som

Av förarbetena framgår bestämmelsen slopades, eftersom bestäm-att
melserna i 84 § omprövning Skattemyndigheten möjlighet attom ger
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härregleratspreliminära skattenändringar dendeockså göra somav
kanpreliminär skattBeslut179.1991/92: 121se numeraoms.prop.

enligt 84 § UBLomprövningvidsåvälsåledes ändras som genomen
§ lag.enligt 45jämkningbeslutett sammaom

bestämmelsernabörsystematiska skälochsyfteförtydligandeI av
regelmedkombineraspreliminär skattberäkningändrad enavom

grundfårpreliminär skatt omprövasbeslutett avatt omangersom
i denendastinkomstförhållandenskattskyldigesi denändringen

skatt.preliminärberäkningändradför justgällerordning avsom
medfrågasammanhang berörasAvslutningsvis kan i detta annanen

undertilllämnatsomprövningsinstitutettill att tasanknytning osssom
få tillskatteförvaltningenförmöjlighetengällerövervägande. attDet

felutbetalats tillmisstagskattåterbetalningstånd personer.som avav
endaståtergällande krävasenligtkan rättåterbetalningsådanEn

fåmöjligtsåledes intebetalningsföreläggande. Det är att enettgenom
vilketskatt,tillkommande ärpåförastånd etttillrättelse att engenom

förfarande.enklareväsentligtSkattemyndighetenför
begränsad omfattning.problemdettabedömavi kanSåvitt är ett av

1991 årsdet sedansin lösningockså fåttdetDelvis har genom
be-till deMed hänsynomprövningsförfarandet.gällandetaxering

skattemyndigheterna kandagåterkraven iproblemgränsade gersom
förekommandemotiverade. Iinteåtgärdersärskilda vidarenågra anses

civilrättsligastället hanteras sättifår återkravenfall somsamma
i allmänhet.fordringar
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Skatteuträkning debitering16 och

slutlig skattav

16. Bakgrund1

Från 1995 års taxering deklarerar det flertalet deklara-och med stora
tionsskyldiga, miljoner skattskyldiga, med förenklad5,5 6 enca -

skattskyldiga får sina slutskattsedlar i augustisjälvdeklaration. Dessa
taxeringsåret. använder särskild självdeklaration, 1,5under De som -

fortsättningen få sina1,8 miljoner skattskyldiga, kommer iäven att
taxeringsåret.slutskattsedlar den 15 december undersenast

slutskattsedlar i augusti kommer i normalfalletfår sinaDe attsom
för lämnai månadsskiftet april/maj. Senaste dagha deklarerat att

kommer således hasjälvdeklaration den 2 maj. Detförenklad är att
dessa båda händelser.fyra månader mellangått knappt

blir tids-skyldiga deklareraandra kategorinFör den är attsom
näringsidkare.återfinns 1,2 miljonerperspektivet Härett annat. ca

tredjedel deden 31Deklarationstidpunkten är avmars, men ca en
deklaration tilllämnaskattskyldiga beräknas få anstånd med att en

deklarerarSlutskattsedeln för dentidpunkt under våren. somsenare
drygt åttaskickas förstsärskild deklaration kommermed att ut

efter deklarationstillfället.månader
lokalkontornuvarande organisation ingår bl.a.skatteförvaltningensI
utförs.egentliga granskningsarbetet Detoch länsskattekontor där det

vidareutbildad assistent-löntagare till delvad gällersköts stor av
med akademiskgranskas i regel handläggarepersonal. Företagen av

motsvarande utbildning.eller
skattekontorpå lokaltArbetsgången vid deklarationshanteringen ett

följande.i dragär stora

Förenklade deklarationer

juli utförs grundhantering, dvs.början maj till mittenFrån re-avav
förelägganden, rimlighetskontroller, granskningberedning,gistrering,

urvalskaraktär.mån tid kontrolleryrkanden och i ävenöppna avavav
taxeringsarbetet medaugusti november fortsätterFrån och med t.o.m.

skönstaxeringar. Tyngd-omprövningar ochurvalskontroll,fördjupad
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föreförenklade deklarationerna ligger augustipunkten i arbetet med de
månad.

Särskilda deklarationer

Även grundhanteringen i huvud-för särskilda deklarationerna skerde
kontrollen ligger underföre medan huvuddelensak avsommaren,

november.perioden augusti —
utvecklingför närvarande pågårkan detDet nämnas att en av nya

kontrollsystemen kom-för taxeringsarbetet. ViaADB-kontrollsystem
deklarationerna,Skattemyndigheten maskinellagöra testeratt avmer

olikadels urval på grunddels rimlighetskontroller, parametrar.av
användas flera gånger påkontrollsystemen skall kunnaAvsikten är att

fram.kontrollparametrar kommermaterial om nyasamma

överensstämmelse preliminärmellan och16.2

slutlig skatt

arbetsgivarna ellerförenklat och för vilkadeklarerardemFör som
överensstämmelseblir i regel godmotsvarande skatteavdrag, detgör

någrauppkommer sällanoch slutlig skatt. Det störremellan preliminär
allmänhet be-förekommer blir de isådana välskatteskulder och när

i anspråk särskiltbehövertalda myndigheterna storatautan att
och oftadeklarerar särskiltdemadministrativa För somresurser. som

särskild A-skattform F-skatt ellerpreliminära skatten ibetalar den av
preliminär och slutligavvikelser mellanofta betydandedet däremotär

vanliga. för-med belopp EnFyllnadsinbetalningarskatt. ärstora
blir aldrig betald.kvarstående skattenhållandevis andel denstor av

bådaförklaringar till skillnaden mellan detvåfinns åtminstoneDet
skattebetal-imed de skildaOlikheterna harkategorierna. momenten
svårighetenmedhängerningsförfarandet Dengöra.att ena samman

deni förväg bestämmagrad precisionnågon högremedatt av
den tidsutdräktandrapreliminära skatten. Dendebiterade är som

och slutligslutavstämning mellan preliminärpräglar myndigheternas
självdeklaration. Slutskattedebite-särskildlämnarskatt för dem som

taxeringsåret och kvarstående skattunderdecemberringen sker i
månader frånapril året därpå, dvs. 15betalning iförfaller till änmer

närvarande det dessutom såinkomståret. För ärutgången attav
verkställasbörja förränindrivningsåtgärder inte kaneventuella

förflutit.månader harfyraytterligare ca
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Frågan vilka åtgärder kan vidtas för effektivisera dettaär iattsom
utdragna förfarande.dag

överväganden16. 3 och förslag

Förslag: Skattemyndigheten bör löpande och så möjligtsnart som
räkna fram den skattskyldiges slutliga skatt. slutliga skattenDen
bör därefter debiteras löpande med början i augusti under taxe-
ringsåret.

förfarandeNuvarande avseende de särskilda självdeklarationerna
innebär avvaktar med kräva betalning skattefordranatt staten att av en

uppgifteralla behövs för bestämma fordringenstrots att attsom
storlek finns tillgängliga kanoch bearbetas med modern teknik. En
sådan ordning kan inte ändamålsenlig. Inte heller behöveranses
slutskattedebiteringen ske så alla debiteringar samtidigt.görssent att

så fallet i dag har historisk förklaring.Att Före 1990 årsär en
taxeringsreform hanterades taxeringen och betalningen helt olika

och skilda taxeringsnämnder lokala skattemyndig-sätt av organ, resp.
finns det förutsättningar förheter. Numera bättre samordning.en

Som hinner det gå avsevärd tid mellan debiteringennämntsnyss av
preliminär normaltskatt, i januari under inkomståret,ägersom rum
och debiteringen slutlig i december påföljande år. Underskattav

tid ungefär år och månader förekommer det endastdenna 1 ll- —
undantagsvis Skattemyndigheten preliminä-något för få dengöratt att

enskildeskatten bättre med den slutliga. Denstämma överensattra
däremot givetvis aktiv han fördelar för del. När denär när ser egen
preliminära skatten för låg, exempelvis inte sällan fyllnads-är görs en

vid något tillfällebetalning i början taxeringsåret.av
enskildes åtgärd fyllnadsinbetalningDen grundasgöraatt natur-en

på uppgifter hanligtvis de då har utfallet för inkomstâret. Ettom mer
tillförlitligt underlag för skatteberäkning fås från de särskildaen
deklarationerna. uppgifternaNär i dessa har registrerats det ocksåär
möjligt för Skattemyndigheten avstämning mellan preli-göraatt en
minär och slutlig skatt. Denna avstämning kommer avvika från denatt

vid slutskattedebiteringen normalt endast i de fall deklara-görssom
tionsgranskningen föranleder taxeringsändring.en

Utgångspunkten i bör Skattemyndigheten såett nytt system attvara
det finns underlag för beräkna skatten för visssnart ett att en
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meddelandesändaochdettaockså börskattskyldig göra ettut om
avvakta till dessföri ställetskattskyldigetill denstorlek attskattens

lämp-Meddelandet börgranskade och klara.deklarationersamtliga är
slutskattsedeln.skattebesked ersätteri formsändasligen ettut somav

särskildpådeklarerarskattskyldigaantaletövervägandedetFör som
uppgifterläggs deskattskyldigamiljonerungefär 1,5deklaration -—

Uppgifter-taxeringsbeslutet.förtill grunddeklarationenilämnatssom
falleni 5räknatfrångåsdeklarationerna procenti grovt omavcana

Ändringsprocenten tordedeklarationer.samtligatill varaserman
förenklade, dockför dedeklarationernasärskilda änför dehögre

10högreknappast än procent.
deklarationen för deiuppgifternautifråndebiteringEftersom en

debiteringenden slutligaoförändrad efterstå kvarskulleflestaallra
medavgörande fördelarfinns detgått till ändataxeringsperiodennär

skatteuträk-eftersomalltlöpande, dvs.slutliga skattendendebiteraatt
klar.skattskyldigför ärningen resp.

skatteavstämningenförtidpunktenkanskisseradedetI systemetnu
deklare-skattskyldigaantaletövervägandeför det somgemensamvara

med tids-nödvändigtintedetdeklaration. Men ärsärskildpå enrar
ifall inteskattebesked, ivad gällerfokusering vartmässig uttaget av

vi harfordringarhanteringförutvecklatsådant system somavett
intedärföroch det spelarför dagdagberäknasdettaföreslagit. I ränta

betalas.fordringenräntesynpunktfrån närrollnågon
Även deklaration harsärskildmeddeklarerarför den grupp som

massärenden. Det ärdock karaktärenskattslutligdebiteringen avav
ochför sigskattskyldigvarjeeffektivt hantera taknappastdärför att

samordnas förUtskicken böriskattebeskedfånågraeller taget.ut en
imasshanteringmedfördelarnasåskattskyldigaantal attstörreett

förlorade. Undergårskattebeskeden inteutskriftensamband med av
skäl svårtarbetsmässigadet dessutomövergångsperiod kan varaaven

utskick.alltförmedräkna tätaatt
utförasskulleslutskattedebiteringenmedarbetetdelenOm större av

förenklademed dearbetettaxeringsåret påverkasunderföre sommaren
juniunder majarbetstoppenså accentue-pådeklarationerna sätt att ——

tänka sigrealistisktdärför knappastkanDet attytterligare. ansesras
dekla-särskildmeddeklarerarskattskyldigaför dedebitering somen

deklara-förenkladmeddeklarerardå detidpunktföre denration som
taxeringsåret. Denaugusti underiskattebesked, dvs.får sitttion

skat-samtidigtdärför sändasskattebesked böromgångenförsta ut som
distribueras.förenklatdeklarerarskattskyldigadeförtebeskeden som

successivt under hösten.sändasskattebeskedenDärefter bör ut
debitering tidiga-ochskatteberäkningförtidpunktenföljdEn attav

påunderskottsådantförförfallodagen ettreläggs även ettär att
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skattekonto har sin grund i debiteringen slutlig skatt kansom av
tidigareläggas. Förfallodagen för sådant underskott infaller vid detett
ordinarie inbetalningstillfället den 12 eller den 26 i månaden närmast
efter det 30 dagar förflutit från beslutet den slutliga skattensatt om
storlek. Det innebär tidigareläggning inbetalningstidpunkten meden av

till månader i förhållande till dagens system.upp sex

Överskott på skattekontoett

frågaEn hur eventuellt överskottär skattekontoett ettannan som
uppkommer vid avstämningen mellan preliminär och slutlig skatt skall
hanteras. Denna fråga har diskuterats i det tidigare, avsnitten 8.1se
och 8.2. I detta sammanhang bör följande Det finns i förstasägas.
hand två alternativ för hantering här aktuella överskott.av

Överskottet betalas till den skattskyldige i samband medut att-
skatteuträkningen gjorts den fr.o.m.dvs.när görs,oavsett
augusti månad taxeringsåret.

Överskottet betalas först taxeringsperioden gått tillnärut-
ända.

Om överskott betalas löpande så slutlig skatt har debi-ett ut snart en
finns det naturligtvis risk debiteringen den slutligaterats atten av

skatten ändras under taxeringsperioden, vilket kan leda till attsenare
tidigare utbetalt belopp skall krävas åter helt eller delvis. principIett

bör beslut återbetalning slutgiltigt. Detta talar förett attom vara
utbetalningar bör först taxeringsperioden gått till ända. Motgöras när

i sindetta talar bl.a. det kan uppfattas principiellt tveksamttur att som
underskott skall betalas omedelbart medan överskott inteatt ett ett

förränbetalas vid tidpunkt.ut en senare
förenkladeI det deklarationsförfarandet skall enligt nuvarande regler

utbetalningar preliminärt underlag.göras Underlaget preli-ärett
minärt så till vida taxeringsperioden inte har gått En avvikelseatt ut.
från de uppgifter lämnats i deklarationen kan därför komma isom
fråga efter det skattebeskedet skickats i augusti. Ett grund-att ut
läggande beslut årlig taxering med nuvarande bestämmelserom anses

ochfattat i med slutskattsedeln tagits fram och eventuelltatt ett
återkrav sker i formdärför tillkommande debitering.av en

motsvarande förfarandeEtt bör kunna tillämpas beträffande de
deklarationerna,särskilda dvs. överskott betalas vid denatt ett ut

tidpunkt då det konstateras. skattekontosystemetI skall avstämningen
mellan den slutliga och den preliminära skatten skattekon-bokföras på

för den skattskyldige. Härigenom kommer medöverskotttot ett
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skattskyldigeskuld deneventuellräknasautomatik motatt somenav
kronofogdemyndigheten.eller hosSkattemyndighetenhar hos

ändamålsenliga.denordningsistnämndavår meningEnligt mestär
inbetalningarochöverskottutbetalningarbl.a.innebärDen avatt av

Utbetalningarhuvudsaki sätt.behandlasunderskott avsamma
grundläg-detsamband medlöpande isåledesbör attöverskott göras

sändsskattebeskedetfattas ochtaxering ut.årliggande beslutet om
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F-skattebevisReglerna17 om

Inledning17.1

den april 1993.F-skattebevis har gällt sedan 1 DenReglerna om
och betalaskyldigheten skatteavdragi korthetinnebär göraattatt

till vilkenarbetsgivaravgifter på ersättning för arbete knutenär typ av
harskatt ersättningenskattsedel på preliminär mottagarensom av

1991/922292, SFSl991/92:SkU29, rskr.199l/92:1l2, bet.prop.
m.fl..1992:680

vi bör följa hurför värt utredningsuppdragdirektivenI sägs att upp
förfrämst såvitt tidpunktenregleringen tillämpas,den avsernya

arbetsgivareF-skattebevis, i de fallinnehavarbetstagarens av en
vidare undertill semesterkassa. Vi harsemestermedelbetalar in en

fram-Stockholms kommunstyrelsesutredningsarbetets gång tillagts
förF-skattebevisden 18 maj 1994ställning till regeringen om

direktiv.för redan givnainomdagbarnvårdare övervägasatt ramen
vitillämpas i harfölja den regleringensyfte hurI stortatt upp nya

enkät med frågortillställt skattemyndigheternai december 1994 rö-en
F-skattebevis. Genom enkätsva-medrande erfarenheterna systemetav

olikamed synpunkter från defått omfattande materialhar vi ettren
uttryckerantalet synpunkterskattemyndigheterna. övervägandeDet

emellertidF-skatterefonnen. avseende harerfarenheter Ipositiva ettav
finns anledningpåpekanden detflera håll gjorts sådanafrån attatt se
framhållitskattemyndigheter har detlagstiftningen. Fleraöver som en

F-skattsedel intereglerna återkallelsebrist attutrymmeatt geravom
ellerföretagsledare i fåmansföretagF-skattsedel föråterkalla etten en

någon anledning intehandelsbolag myndigheteni fämansägtett avom
funnitsF-skattsedel detföretagets eller bolagetsåterkallathar atttrots

företagsledaren.grund varit hänförlig tillför detta och dennagrund
i detfrågor rörande F-skattesystemetoch vissa andraDenna tas upp

genomgångkortfattadföljande. Inledningsvis görs systemetsen av
uppbyggnad.
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i ordning17.2 Huvuddragen nuvarande

finnsDet två olika skattsedlar på preliminär skatt, A-typer av
skattsedel och F-skattsedel.

ersättning förHuvudregel den betalar arbete till någonär att utsom
har A-skattsedel skyldig både skatteavdrag ochär göraattsom en

arbetsgivaravgifter påbetala ersättningen. Har ersätt-mottagaren av
F-skattsedel, utbetalaren skyldigningen däremot inte sigär atten vare

arbetsgivaravgifter.skatteavdrag eller betalagöra
arbets- eller uppdragstagares skattsedelsinnehav vidDet denär en
ersättningen bestäms eller vid utbetalningstillfällettidpunkt somsom

har i fråga betalningvilka skyldigheteravgör parternasom om av
och socialavgifter.preliminär skatt

för fysiska och juridiskaF-skattsedeln avseddär personer som
bedrivanäringsverksamhet. En fysisk närings-bedriver person anses

sådan intäkt i §skall för 21verksamhet hannär taxeras som avses
intäkt yrkesmässig självständigt be-kommunalskattelagen, dvs. av

har F-skattsedel betalar självförvärvsverksamhet. Dendriven som en
form debiterad F-skatt. uppdragstagarepreliminära skatt i Ensin av

utföras andraF-skattsedel låter arbetetmed övertar ansvaretavsom
avgifter.källskatt och sociala Om uppdragsta-för dessa enpersoners

betala arbets-F-skattsedel sedan skall skatteavdrag ochmed göragare
eller underentreprenör beror i singivaravgifter för viss medhjälpareen

A-skattsedel.har F- ellerpå dennetur om
harF-skattsedel sin vilja. Dentvingas haIngen motatt somen

därför få den utbyttsådan skattsedel kanoch fåttansökt mot enenom
debitering särskildvill, medA-skattsedel han eventuelltnär en av

A-skattsedel F-skatt-kan dessutomnäringsidkare haA-skatt. En en om
återkallats.sedeln

näringsverksamhet ochinkomst bådeharFysiska som avpersoner
A-skattsedel. kanbåde och Dettaanställning kan ha F- t.ex. vara

ochnäringsverksamhetbörja bedrivalämpligt då någon attavser
få någrahuvud kunnaF-skattsedel förbehöver över tagetatten

under övergångstid, hatänker, kanske barauppdragsgivare enmen
preliminärskattsedlar kananställning. kombinationkvar sin En av

enbartfråga för juridisk Denkomma idäremot inte person. somen
kallad särskilddebiterad A-skatt,A-skattsedel kan fåhar enen

bli täcktslutliga skatten inte kandenA-skatt, väntas genomom
skatteavdrag.

uppgifter innehavförlita sig påuppdragsgivare harEn rätt att om
innehavaren.uppgifterna lämnas på visstF-skattsedel sätt avomav

anbudshandling, fakturauppgift lämnas isådangällerDet enenom en
uppdragsgivaren kän-jämförlig handling intenågon härmedeller om
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uppgiften oriktig. den ersättning förHartill är tar emotatt somner
.hadennekombination A- och F-skattsedel skallarbete ansesen av

skriftligen.A-skattsedel F-skattsedeln inte åberopas Omendast omen
denne ha endast F-skattsedel.så sker anses en

förarbetstagare behöver kunna visa A-skattsedeln allaEn upp som
ersättning för arbete till honom. ankommer härvidbetalar Detut

själv de uppgifter från skattsedeln behövsarbetsgivaren att notera som
före-för kunna riktigt preliminärskatteavdrag och lämnagöra ettatt

kontrolluppgifter till arbetstagaren och skattemyndigheten.skrivna
Skattemyndigheten har möjlighet i vissa fall återkallaatt en

F-skattsedel innehavarens vilja. En F-skattsedel kan sålundamot
missbrukar sin F-skattsedel,innehavaren inteåterkallas t.ex.om

betalar sina och avgifter eller inte lämnar någonredovisar och skatter
självdeklaration.

fall skriftligeneller uppdragsgivare i vissa skyldigarbets-En är att
eller uppdragstagare,till Skattemyndigheten arbets-anmäla somom en

A-skattsedel,F-skattsedel eller har både F- ochharenbart en enen
anmälani anställningsförhâllande. Ensin F-skattsedelåberopar ett

utförs under sådanadet uppenbart arbetetskall ärgöras attom
utfört anställd hos denförhållanden den arbetet äratt att anse somsom

för arbetet. Till amnälningsskyldighetenersättningenbetalar utsom
solidariskt för källskatt och arbetsgivaravgifter.kopplatshar ett ansvar

fysisk juridiskför arbete anlitar ellerDen ett en person somsom
åläggas med F-skattse-F-skattsedel skall sålunda kunnaåberopar etten

för inkomstskatt och desolidariskt dendelsinnehavaren ansvar
belöpa för arbetet hansocialavgifter kan på ersättningenanses omsom

fullgjort sinsamband med utbetalningen ersättningen harinte i av
anmälningsskyldighet.
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överväganden förslagoch17.3

Återkallelse F-skattsedel17.3.1 av

fåmansföretagföretagsledare iF-skattsedel förFörslag: En etten
återkallasskall kunnahandelsbolagfåmansägt äveneller i ett om

konkurssituation, inteianledning,någonmyndigheten t.ex. enav
måsteF-skattsedel. Deteller bolagetsåterkallat företagetshar

företagets ellerför återkallelsefunnits grundemellertid ha av
företagsledaren förhänföras tillkanskattsedelbolagets attsom

skall få återkallas.F-skattsedelföretagsledarens
fåmansägt han-fåmansföretag ellerförF-skattsedelEn ettett

i före-företagsledarenåterkallas ocksåskall kunnadelsbolag om
F-skattsedelsådanthandlat påbolaget har sätteller attetttaget

företagsledaren.förfår utfärdasinte

F-skattsedel återkallasskall8 UBLförsta stycketEnligt 38 § omena
eller i fåmansägtfåmansföretagiföretagsledareinnehavaren ettär ett

F-skattsedel återkallatsharbolagetsföretagets ellerochhandelsbolag
företagsledaren.tillkan hänförasförhållandepå grund ett somav

F-skattsedel harordning bolagetsnuvarandeenligt ärVillkoret att
återkallas.skall kunnaF-skattsedelföretagsledarensåterkallats för att

F-skattsedel,återkalla bolagetshar förbisettskattemyndighetenOm att
F-skattsedelföretagsledarensintekan såledeskonkurs,vidt.ex.

villkor.grund dettaåterkallas av
möjlighet saknasinnebär vägraförhållandetbeskrivna ettDet attatt

företagsledaren iF-skattsedelbolagföretag eller ävennystartat om
försatts i konkurs. Enbolagföretagsledare iockså varitdetta ett som

ochskatte-alltså bolagetskanbolagföretagsledare i atttrotsett
hinderi bolagverksamhetskötts drivaavgiftsbetalningar inte utannytt

inflytandehaft avgörandeföretagsledarehonhan eller ettatt somav
skattemyndigheterFleraavgiftsbortfallet förskatte- och staten.över

lagstiftningen.brist iframhållit dettahar som en
därför änd-Bestämmelsen böruppfattning.någonVi har inte annan

företagsleda-återkallamöjlighetbörSkattemyndigheten att engesras.
företag ellerhindrakunnaoch därigenomF-skattsedel att ett nyttres

F-skattsedeltilldelasföretagsledare ävenmedbolag omensamma
före-återkallat det gamlaharanledning intenågonmyndigheten av

grund förha funnitsmåste dockF-skattsedel. Detbolagetsellertagets

292



Reglerna F-skattebevisSOU 1996:100 om

återkallelse företagets eller bolagets skattsedel hänförlig tillärav som
företagsledaren för företagsledarens F-skattsedel skall få återkallas.att

samband härmed bör möjlighetenI återkalla F-skattsedel föratt en
fåmansföretag eller fåmansägt handelsbolag utvidgas tillett ett att

omfatta fall företagsledaren företageti eller bolaget haräven när
sådanthandlat F-skattsedel inte får utfärdas för honomsättett att

eller henne. Det handlande hänför sig förutom detsom avses som-
till fall i dag regleras i 38 § UBL.nämntsnyss som a-

3 217. Barnomsorgspeng
.

Förslag: särskilda regler införsInga F-skatt det gällernärom
barnomsorgspeng.

Stockholms stad fr.0.m. januaril den l 1993 samtliga dagbarnvår-ges
inte fådare anställda kommunen möjlighet kommunalär attsom av en

subvention i enlighet med för utbetalande barnomsorgs-systemet av
Ett Stockholms stads krav för betala sådan ersättningatt utpeng. av

emellertid den anordnar barnomsorg har F-skattsedel.är att som
Enligt nuvarande ordning 33 b § UBL får F-skattsedel utfärdasse

för den bedriver eller kan komma bedriva näringsverk-antas attsom
samhet. Frågan viss verksamhet skall näringsverksam-om anses vara
het eller inte regleras i kommunalskattelagen och rättspraxis.genom

kommunalskattelagen definierasI 21 § näringsverksamhet yrkes-som
förvärvsverksamhet.mässig självständigt bedriven denna beteck-När

infördes i lagens förarbetenning prop. 1989/902110 648angavs s.
definitionen ansluter till kraven i gällande för rörelse skallrätt attatt

finnas och den rättspraxis utbildats fråganområdet belyseratt som
näringsverksamhet-är aktuell. Att verksamheten skall bedrivasnärom

yrkesmässigt och självständigt innebära verksamheten skallattanses
kännetecknas varaktighet, självständighet och vinstsyfte. Av dessaav

vinstsyfte självständighetkrav och i första hand avgörande förär
gränsdragningen inkomstslaget tjänst. Vid bedömningenmot av
självständigheten har antalet uppdragsgivare betydelse. det gällerNär
F-skattsedel i förhållande till barnomsorgspeng slår Skattemyndigheten
i riktlinjer från år fast följande.Stockholms län i sina 1991

hand barn anställd kommunenDen i sitt hem och inte ärtar om avsom
tillför uppdragstagare i förhållande barnetsdetta arbete är att anse som
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hand flerdagbarnvårdare. Taranlitarfar, eller ommanannan sommor
hänföra till inkomstersättningensamtidigt börfem barn attän avvara

näringsverksamhet.

begränsningdenundanröjaåtgärdenstad harStockholms övervägt att
skatte-få barnomsorgspengkandagbarnvårdareden krets somsomav

därför framladeSocialförvaltningeninnebär.praxis ettmyndighetens
där barnomsorgs-dagbarnvårdareför privatatilläggsreglerförslag om

beslutadeSocialnämndenföräldrarna.tilldirektbetaladespengen
kommuneneftersomtilläggsregler,dessaemellertid inte antaatt

socialavgifterbetalaochskatteavdragfåriskerade göra omatt
innehadeinte F-tillbetaladesbarnomsorgspengen ut sompersonen

Kommunstyrelsen i Stock-begärdeanledning häravMedskattsedel.
anställdaickekommunaltdegårlagändringstadholms ut attsomen

F-skattsedelfå ävenmöjlighetskulledagbarnvårdarna att omenges
färre.fem elleromfattadeendasti verksamhetenbarnantalet

föregåendei detinnebärF-skattebevisen nämntsRegleringen somav
skatteav-skall göraskattsedel avgördet är typen somatt vemsomav

tilldelasfårF-skattsedelnsocialavgifter.betalaochdrag personer som
A-skattsedel. Detfårmedan övriganäringsverksamhet,bedriver en

F-skatt-tilldelasautomatikmedyrkeskategoriingensåledesfinns som
sedel.

barnomsorgspengreglernagällandekommunStockholmsiDe om
med F-anställda dagmammorickekommunaltendastinnebär det äratt

iproblemetgrundläggandeDetbarnomsorgspeng.fårskattsedel som
verksamhetdagbarnvårdaredesammanhangdetta att varssynes vara

barnomsorgspengen.går mistenäringsverksamhetinte omsomanses
flerlösas änkunna sättemellertidtordeproblemDetta genom

inteexempelvisfinnslagreglerna. Detskatterättsligadeändring av
frånkommunenhindrarbestämmelser attskatterättsliganågra som

till debarnomsorgspengbetalamöjligtdetreglerinföra gör attsom
näringsverk-driverintedagbarnvårdareanställdaickekommunalt som

ochpreliminär skattföravdragdåmåste görasamhet. Kommunen
tordebarnomsorgspengenStorlekenarbetsgivaravgifter.betala

till detta.hänsynmedså fall kunnaemellertid i anpassas
förutsättningarnabeträffandereglerkommunalaoförändradeMed

springandeemellertid denärbarnomsorgspengutbetalningför av
kom-näringsverksamhet. Hurbedriverdagbarnvårdarnapunkten om

framgårskall tolkasnäringsverksarnhetsbegreppmunalskattelagens av
dettainnebördenpåändrapraxis. Attochförarbetenlagtext, av

såochframkomlig ävenvägmening intevårenligtbegrepp är omen
gällerdäremotdetfall. Närför dettalämpadintefallet vägenvore
frågadennaanmärkasdetförtjänarbegrepp attdetta atttolkningen av
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skall efter samlad bedömningavgöras huruvida verksamhetenen av
kännetecknas varaktighet, självständighet och vinstsyfte. Vidav
bedömningen graden självständighet har i detnämntsav av som
föregående antalet uppdragsgivare betydelse. Det bör emellertid
strykas under det inte det enda kriteriumår skall beaktas vidatt som
bedömningen. Från kommunalt håll har hävdats reglernaatt om
F-skattebevis bör ändras så det blir möjligt för dagbarnvårdareatt som
i sin verksamhet har fem barn eller färre få F-skattebevis. Av detatt

framgår det i dagens regler i och för sig inte finnssagts attsom nyss
något hinder för detta. Det avgörande verksamheten vidår om en
helhetsbedömning näringsverksamhet. Härvid inte enbartäranses som
antalet uppdragsgivare avgörande. Det vår bedömning svårig-är att
heten för ickekommunalt anställda dagbarnvårdare få F-skattebevisatt
inte fråga kan hänföras till bristerär i lagstiftningen i vilkaen som om
fall F-skattsedel skall utfärdas. Det finns därför inte något behov av

lagändring.en

17.3.3 Semesterkassor

Förslag: Vid utbetalning semesterersättning från semester-av en
kassa skall skatteavdrag och arbetsgivaravgifter betalasgöras även

har F-skatt.mottagarenom

flertalI kollektivavtal träffats mellan arbetsgivarförbund ochett som
fackförbund bl.a. inom byggbranschen föreskrivs arbetsgivarenatt
skall betala in semestermedel tjänats in under året till de olikasom
fackförbundens semesterkassor för varje hos honom anställd arbets-

Året efter intjänandeåret skall semesterkassorna betala dentagare. ut
intjänade semesterersättningen till arbetstagare. kontakterVidresp.
med olika semesterkassor har vi inhämtat vissa kollektivavtal, i deatt
delar de semesterkassor, på flera håll vilket innebärsagtsavser upp

semesterkassorna upphör. Under 1995 upphör Byggför-att t.ex.
bundens Semesterkassor, Elektriska ArbetsgivareföreningensSemester-
kassa, Glasmästeriförbundets Semesterkassa och Schaktentreprenörer-

Arbetsgivareförbunds Semesterkassa. Vissa kollektivavtalnas om
semesterkassor kommer emellertid fortfarande gälla. Detta innebäratt
exempelvis Rörledningsfirmornas Arbetsgivareförbunds Semester-att
kassa och Plåtslageribranschens Semesterkassa kommer finnasatt
kvar. Det finns därför fortfarande anledning hur reglernaöveratt se
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medel tillbetalar infall arbetstagareni detillämpasF-skattebevisom
semesterkassa.en

skatteavdragrekommendationerutfärdatbl.a.tidigareRSV har om
gällandeDensemesterkassor.från vissasemesterersättning senast

vid utgångengällaemellertidupphörderekommendationen att av
1994:13.S1994 RSVdecember

vid utbetal-inteskatteavdragskall görasUBLEnligt 39 § l mom.
harersättningendenarbeteersättning förning emottar ensomomav

avtalstillfäl-bestäms,för arbetetersättningenantingenF-skattsedel när
bestämmelseutbetalningstillfället. Dennabetalasdenellerlet, när ut,

semesterkassor.tillämpaproblematiskvisat sighar attvara
problemregel inga avgöra närdet iutbetalareordinär är attFör en

Är däremotutbetalareninträffade.utbetalningstillfälletelleravtals- en
skallfastställa vadsvårtdetsemesterkassa kan att anses varasomvara

skallavtalstillfälleti frågakanavtalstillfället. Det sättas ansest.ex. om
Dåsemesterkassan.tillersättningenbetalararbetsgivarendå utvara

finns emel-tolkningsmöjligheterFlergivetvis bestämd.ersättningenär
anställs kanskattskyldigedenfinnskollektivavtal närOmlertid. an-

detavtalstillfället, eftersom ärställningstidpunkten utgöra genomanses
Om detbestäms.semesterersättningenstorlekenkollektivatalet avsom

sådantkollektivavtalfanns någotanställningstillfället intevid av-men
då kollek-inträdaavtalstillfälleti ställetdärefter kanträffatstal anses
självklartsåledes inteDetsemesterersättning slöts. ärtivavtalet om

avtalstillfället.medförståsskallsammanhangi dettavad som
förskulletolkningsproblemifrån dessakommaFör semes-manatt

skatteavdraghuruvidafråganföreskrivadel kunnaterkassornas att om
utbetalningdåförhållandenaskall bestämmasinteellerskall göras av

kunnaEmellertid börsemesterersättningsberättigade.till densker man
regleringskapaochriktningförenklandeiytterligare enett steg

arbetsgivaravgifter betalasskall ochskatteavdrag görasinnebär attsom
har F-semesterkassafrån mottagarenutbetalningvid oavsett omen

fårregleringsådanEnutbetalning görs.A-skatteller när ansesen
anställ-frånsemesterersättningeftersom ettmotiverad dels emanerar

ochkonsekventfårpå såeftersom sättningsförhållande, dels enman
ordning.lättillämpad
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FRÅGORSÄRSKILDAV

betalning skatterAnstånd med18 av

avgifteroch

ordningNuvarande18.1

vunnit laga kraft.det inteverkställbarttaxeringsbeslut ävenEtt är om
påverkaöverklaga beslutetalltsåskattskyldige kan inteDen attgenom

betala den skattordningföreskriven tid ochiskyldigheten att som
vissa förutsätt-Under103 § UBL.på grund taxeringendebiterats av

få anståndregler i UBLskattskyldige enligtemellertid denkanningar
finnsbestämmelserna dettaskatten.betala in Demed närmareatt om

49 §§ UBL.i 48 och
fått sinmedges denkan anstånd48 § UBLEnligt l sommom.
skattenbetaladärför har svårigheterbetalningsförmåga nedsatt och att

blivitskattebetalningsförmågan harkan medgesAnståndi tid.rätt om
oförvålladesjukdom eller andraarbetslöshet ellergrundnedsatt av

medges med betalning F-fall kan anstånddessaförhållanden. I av
tillkommande skatt. Enellerkvarstående skattsärskild A-skatt,skatt,

då den skattden dagskall ha kommit inanståndansökan senastom
Anståndstiden får bestämmasbetalats.skall haansökningen avsersom

år.till längst ett
betalninganstånd medbestämmelserfinnsUBL48 § 2l ommom.
Äventotalförsvaret. härtjänstgöring inomsamband mediskattav

Anståndblivit nedsatt.skattebetalningsförmågananståndförkrävs att
kvarståendesärskild A-skatt,F-skatt,med betalningmedgeskan av

till längstfår bestämmasAnståndstidentillkommande skatt.ellerskatt
månader.år och treett

dåUBLi 48 § 4finns vidareanståndsbestämmelserSärskilda mom.
fallbolag i vissaandel iaktie ellernäringsverksamhet ellerfastighet,

medgesAnstånd kanår.betalning under minst tre ommotavyttras
sådubbeltblivitavyttringentill följd änskattenslutligaden merav

föregåendeförslutliga skattenmedeltalet den närmast trestor avsom
två tredjedelarhögstfårAnståndsbeloppet,taxeringsår. avavsesom

förebeloppetmed halvabetalasskallkvarstående skatten,den
följerårde tvâochunderapril månadutgången ettvart somavav
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år då den kvarstående skatten enligt debiteringenefter detnärmast
Anstånd motsvarandeha betalats. får efter grunder medges medskulle

tillkommande skatt.betalning av
UBL finns möjlighet till anstånd då avyttringEnligt 48 § 5 enmom.

beroende myndighets tillstånd eller beslut eller det iär annatomav
fall råder ovisshet avyttringens bestånd. I dessa fall gäller bl.a. attom

med betalning den del skattenanstånd får medges medav av som
överstiger sådan köpeskillingen blivit20 000 kronor del av som

för lyftning efter avyttringsårets utgång. Anstånd medgestillgänglig
april året efter det anståndsorsaken upphört gälla,intill den sista att att

fyraaldrig för längre tid till den sista april år efter avyttrings-änmen
året.

betalningsförmåga finnsBestämmelser anstånd vid nedsatt vidareom
i detta sammanhang bör också 16 kap. 2 §i 16 kap. 5 § ML. Nämnas

innehåller bestämmelser anstånd betalningsupp-ML om genomsom
delning.

bestämmelser anstånd finns i 49 § UBL. Enligt dessaYtterligare om
Skattemyndigheten medge skattskyldig anstånd med betalafår atten

kvarskatteavgift och dels det kan denskatt, ränta antas attom
få nedsättning eller befrielse från denskattskyldige kommer att av

skattskyldige begärt omprövningpåförts, dels denskatt omm.m. som
måletöverklagats och utgången i ärendet ellereller taxeringsbeslutett

taxeringsbeslutomprövning begärts elleroviss och dels över-är om
skattskyldigepåfört belopp skulle för denklagats och betalningen av

eller framstå obillig.skadeverkningarmedföra betydande annars som
Även finns bestämmelseroch 16 kap. 6 § MLi 13 § USAL om

med överklagande och omprövning.anstånd i samband
anståndsbestämmelser bör 53 § 2 UBLAndra nämnas är mom.som

begränsade betalningsanstând. Nämnasoch 12 §§ USAL7samt om
skattemyndigheten möjlighetockså UBLkan 31 § attgersom

tillkommande skatt.tidpunkten för betalningbestämma av
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överväganden förslagoch18.2

omprövningAnstånd vid eller överklagande18.2.1

förutsättningar för anstånd i samband medNuvarandeFörslag:
skall ligga fast.omprövning eller överklagande

förutsättningar för anståndFramförda förslag ändradeom

års taxeringsreform infördes skatteorganisation och1990Genom en ny
utgångspunkt vid utformningen dettaxeringsförfarande. Enett nytt av

skatt skall fattas skattemyndighe-förfarandet beslutatt avvar omnya
förstaändring taxering i hand skallförsta instans och attten avsom

förSkattemyndigheten i ställetomprövning hosske genomgenom
tillämpades första gångentill länsrätten. reglernaöverklagande De nya

till den skattskyl-års taxering och innebär bl.a. ändringarvid 1991 att
taxeringsâret,fem år efter utgångenfördel kan beslutas inomdiges av

årinomtill den skattskyldiges nackdel kanmedan ändringar göras ett
förutsättningarnataxeringsåret. Därefter fordrasutgångenfrån attav
få till denuppfyllda för ändring skalleftertaxeringför görasär att

skattskyldiges nackdel.
eftertaxe-beslutar Skattemyndighetenden ordningenGenom omnya

iförsta instans fatta beslutmed behörighetenochring. I attatt som
efter-Skattemyndigheten, kanfrån länsrätten, tillärenden flyttatsdessa

betydligt snabbareockså verkställasbeslutas och därmed äntaxering
efter avgörandefler beslut verkställbaraGenomtidigare. äratt av

anståndUBLbetydelsen reglerna i 49 §skattemyndighet ökar omav
imjukades därförskatt. Anståndsreglernabetalningmed uppav

eftertaxering ladesbefogenheten fatta beslutsamband med attatt om
uppräkning i 49 § lskattemyndigheten. Blandpå ersattesannat en

generell regelföranleda anstånd medUBL fall kunde ensommom. av
kvarskatteavgiftbetalning skatt,anstånd får medges medatt avom

råderdetkan komma avkortaseller närränta antas att samtsom
på grundovisslagens innebörd eller då utgångenovisshet ärrättaom

340bevisfrågor 1989/90:74bedömnings- eller se s.prop.av
279,1989/90:SkU32emellertid bet.Från flera håll har se s.

ff pekatsTidskrift 55och Juridisk 1990-91l990/91:SkU14 15 s.s.
anståndmedgeytterligare nämligenpå behovet att ta ett steg, attav

det.skäl talarinte synnerliga emotom
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rättssäker-Rättssäkerhetskommittén, hade i uppdrag överatt sesom
reglernabeskattningen, gjorde bl.a.vidheten översyn omen av

Kommitténs betänkande Rättssäker-med betalning skatt.anstånd av
till grund förbeskattningen, SOU 1993:62, liggervidheten prop.

beträffandeanförs bl.a. följandevari, 121,1993/942151, se s.
anstånd:

i punkt har dockanståndsgrunderna, ovisshetsrekvisitetEn utsattsav
utgångenbedöma ikritikerna det svårtför kritik. Enligt är att om

medförovisshetsbedönmingenoviss och självaärendet eller målet är
340 innebär regeln1989/90:74Enligt förarbetena prop.merarbete. s.

för bifalldär sannolikhetenmeddela anstånd i ärendenmöjlighet atten
regeln visstför avslag.lika Dessutombedöms ettstor gervara som

fall där sannolikhetenanstånd i sådana tveksammamedgeattutrymme
komma i frågabör anstånd intenågot. Däremotför avslag väger över

skattskyldige får avslag sitt yrkande. Regelntroligt dendetnär är att
effekt ärenden inte enbart gällerbedömdes få rätts-störst renasom

och bevisfrågor.bedömnings-frågor rörutan
uppkommaanståndsgrunden i punkt 2 kanolägenhet medEn annan
Regeln kananståndsfrågan överklagas till länsrätten.fall beslutet ii det

inteskattemåletförtursbehandling äri sådana fall innebära somaven
sakligt befogad.

med ovisshets-ytterligare problemkommittén aktualiserasEnligt
nämligenuppställsVid eftertaxeringi eftertaxeringsärenden.rekvisitet

Bevisgradenandra taxeringsärenden.beviskrav vidi praxis högre änett
gränsande sannolikhetoch till visshetmellan "sannolikt"liggaanses

vidKommittén bedömersannolik.och kallas "mycketbrukar att
måste detSkattemyndighetensådant beviskrav hostillämpandet ettav

bevis åberopas,omständigheter ellerinterimligen svårt, om nyavara
efter-gäller vidrättssäkerhetskravtill de särskildamed hänsynatt som

sig påförhållersannolikt detdet myckettaxering först finna är attatt
sannoliktintill likadetsedan ändå medge nästvisst och ärsätt attattett

ellernedsättningsin talanvinner bifall tillden skattskyldige om
inteslutsats detKommitténs ärundanröjande taxeringarna. är attav

svårtdessa skäl kanskattemyndigheternaorimligt attatt anta att av
den bedömningenVidare kommittén ävenanstånd.medge gör att

sådan preliminärvidinför motsvarande dilemmaställslänsrätten en
prövning.

skattskyldige i princip skallföreslår denRättssäkerhetskommittén att
grundar sig på tvistigtskattmed betalatill anståndha rätt ettatt som

överklagande. Anstånd skalloch vägrasvid omprövningtaxeringsbeslut
elleryrkande i omprövningsärendetuppenbart hansendast detnär är att

komma ifrån de svårakanbifallas. Därigenommålet inte kan man
innebär.ovisshetsprövningenoch det merarbetebedömningsfrågor som

viss risk fördet finnsemellertiddenna lösningEn nackdel med är att en
med skatten.få anståndi syfteöverklagas enbarttaxeringsbeslut attatt

såanståndsräntanhöjningmotverkaskan dockDetta att an-genom en av
kredit.blir förmånlig formstånd inte aven
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förståsgällande anstândsregelndenovisshetsrekvisitet iskallHur nu

iovisshetsrekvisitetdet s.k.anståndsregelgällandeMot sam---
regler-har bl.a. invänts,överklagandeomprövning ochmedband att

få svårt medgeskattemyndigheterna kankonstruktion gör attattnas
svårtovisshetsrekvisitet kanocheftertaxeringanstånd vid attatt vara

tillämpa.
betalninggällerhuvudregel detverkställighet närOmedelbar är av

huvud inteskulleAnståndsinstitutet över§ 103 UBL.skatter, tagetse
först efterskulle skebetalninghuvudregelnbehövas ettattvoreom

vissa fallskattskyldige iskattetvisten. Att denilagakraftägande beslut
frånfår därförskattenbetalninganstånd medfår avstegettsomsesav

inte överklagarskattskyldige. Deför denförmånhuvudregeln till som
rättviseskälbl.a.förmån ochfåkan intesina taxeringar avsamma

skattbetala sinskattskyldiga skallallautgångspunktenmåste attvara
Avsikten medinträder.betalningsskyldigheten översynennär av

verk-omedelbarhuvudregelnändrainteanståndsreglerna är att om
ställighet.

sannolikhetsskalaanståndsregleringen kanillustreraFör att en
fullpå skalanföljande Denpåtecknas sätt: övre motsvararextremen

skall sketaxeringsådanaomständigheterna ärvisshet attattom
därjämviktslägeMittpositionenmed X.markerat ettmotsvarar

taxeringskälen försådana äromständigheterna är attsammantagna
O. Denmarkerat medtaxeringskälenstarkaexakt lika motsom

full visshetomständigheter attnedre motsvararextremen omsom ger
extremposi-bådaMellan demed Y.markeratinte skall sketaxering
visshetför gradenfallande skalorstigande ochfinnstionerna omav

eller inte.skall skehuruvida taxering

VisshetX —-—
gränsande sannolikhetvisshetTill———

sannoliktMycket 2———
Sannolikt 1———
Antagligt1-

Antagligt--
Sannolikt——

sannoliktMycket——-
sannolikhetgränsandeTill visshet——

VisshetY ———
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I ordinär taxeringsprocess liksom tidigare vid överklagande ien
särskild ordning rörande taxering brukar beviskravet normalt vidsättas
nivån ’ ’sannolikt, markerat med medan beviskravet förl beslut om
eftertaxering skattetillägg kan vid nivån mycketsättasresp. sanno-
likt bådamarkerat med 2, i fallen naturligtvis på delen denövre av
angivna skalan.

gällande anståndsregeln innebärDen anstånd får medgesattnu om
utgången i målet oviss. Den ovisshet det här frågaär är om avser
utgången i målet, vilken i sin beroende på den grad visshetärtur av

i olika måltyper krävs för bifall till det allmännas talansom om
taxering. Den fråga anståndsmyndigheten skall ställa sig alltsåär om
omständigheterna i målet sådana det ovisst det allmännaär äratt om
kommer kunna uppfylla det uppställda beviskravet för bifall till sinatt
talan i taxeringsfrågan. v

den ordinarie taxeringsprocessenI gäller sagts attsom nyss
taxeringsbeslut skall fattas först det allmänna uppnår beviskravdetom

kan betecknas med uttrycket sannolikt. I sådana mål fårsom
ovisshet utgången råda och anstånd således medgesansesom om
bevisläget och omständigheterna i målet tidpunkten förvid beslutet i
anståndsfrågan bedöms sådana det framstår minst likaattvara som
sannolikt taxering inte kommer ske taxering kommeratt att att attsom
ske. Skattemyndigheten skall alltså medge anstånd i sådana gränsfall
då den visserligen finns tillräckligtdet med omständigheterattanser

för taxering skall ocksåtalar ske, myndigheten ärattsom men
medveten det allmännas ställning i målet inte starkare änäratt attom

objektivt framstå sannoliktdet kan lika tillräckligt starkasett attsom
skäl för taxering inte finns. Ovisshetsrekvisitet dessutom visstger

för anståndsbeslut också i fall där sannolikheten förutrymme ett
kommande till för skattskyldigetaxeringsbeslut nackdel den väger över
något där omständigheterna beaktansvärdändå innebärmen en
ovisshet sådan utgång.om

Vid eftertaxering iställs högre krav på bevisning den ordi-änett
narie taxeringsprocessen. högreDetta krav brukar betecknas med ut-
trycket mycket sannolikt. Anstånd skall i sådana fall, på motsva-
rande beskrivits för den ordinarie taxeringsprocessen,sätt som nyss
medges det vid tidpunkten för anståndsbeslutet framstår minstom som
lika sannolikt det uppställda beviskravet uppfyllasinte kommeratt att

uppfyllasbeviskravet kommer och eftertaxering såledesatt attsom
i den ordinarie taxeringsprocessen skall ovisshetsrekvisi-ske. Liksom
tolkas så det för anståndsbeslut också idessutom utrymmetet att ger

viss sannolikhet bedöms råda förvissa fall där övervägande etten
bifall till yrkande eftertaxering.kommande det allmännas om
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utformning tillräckligtnuvarandeanstândsregeln med sinGer utrymme
anståndmeddelaför att

taxeringsfråga slutligttvistigbedömningDomstolens avgörav en
Ställningstagandet i anståndsfrågan börskatten.betalningfrågan avom

ställningstagandedetsamma detlångt möjligtdärför så somsomvara
måste det itaxeringsfrågan. Samtidigt ompröv-kommer avgöraatt

rimliga garantier för det inteöverklagandefallen skapasochnings- att
fallåterbetalas. sådana kankommer Iskatt atttas ut senaresom

orsakar den skattskyldigeuteslutas skatteuttagetintenämligen att
återbetal-till enbartinte kan ställasskadeverkningar rätta genomsom

skattskyldige liderdär denSituationerskattebeloppet. rätts-ning av
ändras kan i allttaxeringsbeslutgrundförluster senaresomav

detanståndsregel innebärharundvikasväsentligt attsomom man en
för måltypi fall då detför anståndvisst ävenfinns ett utrymme resp.

ocksåuppfyllt. Detpreliminärt bedöms ärbeviskravetuppställda vara
utgår från.anståndsregelnnuvarandedendetta synsätt som

så Rätts-skulle utvidgasexempelvisanståndsbestämmelsenOm som
detmedgesså anstånd skallföreslagit, dvs.säkerhetskommittén att om

bifallas,kanyrkande inteskattskyldigesdenuppenbartinte är att
framför allt vidväsentligtökasanståndsmöjligheternadettainnebär att

sådanskulleAnståndsrättenordinarie taxeringen.den genom en
innebäraskulle avsevärtgenerell. Detutvidgning bli i det ettnärmaste

vägledan-skalltaxeringfrâganutgången iprincipenfrån att varaavsteg
anstånds-vittgåendesåanståndsfrågan. Enställningstagandet iförde

begäranprincipengrundläggandeurholka denskulle vidare atträtt en
för sigi ochintebeslutöverklagandeelleromprövning ettett avom

intedessutomFråganskyldigheten betala skatt.på ärinverkar att om
anståndsfrågan såbedömningenbetjäntenskildeockså den är att avav

anståndmedgetaxeringsfrågan. Attbedömningen imöjligt följerlångt
yrkandeskattskyldigesdenmycket sannoliktdet är attt.ex.om

förespeglingfalskskattskyldigedenavslås kankommer avatt enge
taxeringsbeslutet. Dettabeträffandeframgångfåkommerhan attatt

Medperspektiv.enskildesdennackdelkan även enurses som en
ibedömningfrån den görspåtagligt avvikeranstândsrätt somsom

anståndsansökningarföruppenbar riskfinns dessutomsakfrågan en
på fram-skattbetalningenskjutasyftar tillinte än attannat avsom

tiden.
följande tilläggas. Ettkan strängareeftertaxeringsfallenBeträffande

Eftertaxering kantaxeringsbeslut.vid andragäller härbeviskrav än
haft deskattskyldigedensannoliktmycketdet inteinte ske är attom

betalningAnstånd medgällande.allmänna gjortdetinkomster avsom
bedö-myndighetenfår medgeseftertaxeringenskattden omavsersom
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det ovisst beviskravet mycket sannolikt uppfyllt ochär äratt ommer
fall då omständigheterna sådana vid prövningentill och med i vissa är

bedöms innebära någotanståndsfrågan dessa övervägandeatt enav
för eftertaxering skall ske. har i olika sammanhangsannolikhet Detatt

skulle särskilt svårt för Skattemyndighetengjorts gällande detatt vara
utgången i mål oviss eftersom beviskravet ställsärsäga ettatt att

eftertaxeringsmål. Mot bakgrund vad i det föregåendehögre i av som
anståndsbestämmelsens innebörd delar vibeträffande inte dennasagts

uppfattning. Vid kontakt med skattemyndigheterna har det också visat
uppfattat bestämmelsen så finns för anståndsig dessa att utrymmeatt

sådana fall faktiskteftertaxering och anståndsbeslut i meddelasvid att
Skattemyndigheterna alltså helt korrekti utsträckning. hastor synes

bedömning där hänsyn tagits till dels eftertaxe-gjort samlad atten
inte skall fattas inte starka skäl talar för sådantringsbeslut ettom

förskjutningdels mindre i bevisläget kan innebärabeslut, att atten
den slutliga utgången målet påverkas så dennaattavprognosen om

oviss. princip alltså för anstånd vid eftertaxeringblir I är utrymmet
mindre vid ordinarie taxering. Några sakligtvarken eller änstörre

skäl för liberalare anståndsregel för just eftertaxerings-motiverade en
kan inte finnas.fallen heller anses
bakgrund det kan konstateras dels anstånds-Mot attsagtsav som nu

anståndkonstruktion medger möjligheter till vidreglernas samma
och eftertaxering, dels reglerna tillämpas liberalt.ordinarie taxering att

förutsättningarnaEnligt vår mening finns därför inte skäl ändra föratt
och överklagande.anstånd i samband med omprövning

sociala liknande18.2.2 Anstånd grund skäl och andraav
förhållanden

avgifter vidFörslag: Anstånd med betalning skatter och be-av
skäl liknandetalningssvårigheter på grund sociala och andraav

finns skäl.förhållanden skall kunna endast det synnerligaomges
avgiftsbetal-Anståndsmöjligheten skall omfatta alla skatte- och

ningar skattekontosystemet.i

Bakgrund

föri års uppbördsförordning fanns möjligheter skattskyl-Redan 1945
omständigheter.diga få anstånd grund sjukdom och liknandeatt av
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oförändrade sedan sinhuvudsak ståtthar ibestämmelserDessa
kom till harSedan bestämmelsernai 50 år.dvs.tillkomst, närmare

på området förbl.a.betydelsefulla förändringaremellertid ägt rum
ocksålagregleradestrygghetslagstiftningen. Nyligensocialaden s.k.

betalningfå uppskov medsociala skälpå grundmöjligheten att avav
verkställighetsstadiet.skatt

VpåaktiviteterkronofogdemyndighetensochSkattemyndighetens an-
Kronofogdemyndig-näraliggande.uppskovsområdetochstånds- är

betalningenuppskov medmedgeallmänna målkan iheten av
avbetalning iöverenskommelseträffafordringsbeloppet eller omen

regleringexekutiva åtgärder. Denvidtaför omedelbartstället att som
uppskov finnsmedgekronofogdemyndighetenuttryckligen rätt attger

statliga fordringarindrivning1993:891lageni 7 § m.m.avom
bevilja uppskovkronofogdemyndighetenfårbestämmelsenEnligt den

fördel för det allmänna,till ärdet kanbetalningenmed antas varaom
förhållanden eller ipersonligagäldenärenstillpåkallat med hänsyn

behöriganstånd med betalningenfråga prövatspåavvaktan att avom
efter begärankronofogdemyndigheteninnebärmyndighet. Uppskov att

ellerinte behöver erläggasbetalningmedgergäldenären attatt enav
tidpunkt.förrän vidskall vidtasindrivningsåtgärd inteviss senareen

förstdenuppskovsgrundendominerandehelttillämpningen denI är
för det allmännatill fördelkandvs. detnämnda, attantasatt gevara

sällan.skäl förekommersocialaanstånd. Uppskov meraav
i likhetskatterättsliga institutetmotsvarandedetAnstånd är som

Kronofogde-framtiden.skjuts påbetalningenuppskov innebärmed att
förutsättningardet finnsinte uppskovnormaltmyndigheten medger om
till skattemyn-hänvisas gäldenärensituationanstånd. sådanfå Iatt en

drivas infordringen intemeddelats fåranstånd harOmdigheten.
också idomstolen haranståndet Högstatidunder den ettavser.som

upphävstidigare utmätningmedföranståndslagit fastavgörande attatt
kronofog-hindrauppskov inte137. Däremot1989NJA attansess.

finns skäl till det.verkställighetsåtgärder detdemyndigheten vidtar om
i regeluppskovbåda institutenmellan de ärpraktisk skillnadEn att

beträffandeanstånd beviljasmedanskuldergäldenärens samtligaavser
avgiftsbelopp.särskilt skatte- ellerett

exekutionsrättsligadeanståndsreglernade skatterättsligaSåväl som
betalningenmedgerrekvisituppskovsreglerna innehåller attett som

ochnedsattbetalningsförmågafall enskildes äri de denskjuts upp
hänseendeallt i dettaframförskäl. Detpå socialaberor ärdetta som

harRSVvarandra.uppskov lapparanstånd och överde båda instituten
hanteringkronofogdemyndighetensförRiktlinjeranvisningari av

bestämmelsenför hurvägledningborgenärsrollen lämnat närmareen
tillhänsynmeddå det påkallattill uppskovmöjligheten ärom
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gäldenärens personliga förhållanden skall tillämpas. Där detsägs att
endast fysiska kan beviljas uppskov påär grundpersoner som av
personliga förhållanden. Personer driver näring kan få uppskovsom
endast mycket särskilda skäl finns. Uppskov kan medges nårom en
gäldenär har fått betalningssvårigheter på grund sjukdom ellert.ex.av
arbetslöshet. Får gäldenären ersättning lön emeller-ärmotsvararsom
tid arbetslöshet inte någon anledning till särbehandling. svårigheterna
skall övergående.vara

Förutsättningarna och villkoren för anstånds- uppskovsinstitutenoch
sammanfaller alltså i viss mån. de tillämpbara vid olikaDäremot är
tidpunkter och fyller delvis olika syften. Det kan vidare konstateras att
antalet anstånd enligt exempelvis 48 har betydligt§ UBL ökat under

år. Enligt uppgift från RSV uppgick antalet sådana anståndsbe-senare
slut till 9 128 under år 1993 och till 654 under år17 1994.

finnas till bådeSkall det möjligheter anstånd och uppskov

betalningsför-Enligt vår uppfattning det rimligt det, i fall därär att
mågan nedsatt grund sociala skäl eller andra liknandeär av
förhållanden tillfälliga, bör finnas för denmöjlighetärsom en
enskilde skjuta på framtiden. Frågan emellertidbetalningen äratt om
det motiverat ha två parallella institut fyller iär att stort settsom

funktion.samma
Sett den enskildes perspektiv det givetvis fördel med dubblaär enur

institut till anstånd sällanoch möjligheten inte betydelse.är storav
Anståndsinstitutet används i tidigare skede uppskovsförfarandet.änett
Medges anstånd innebär detta, förutomden skattskyldige betal-att
ningen skjuts framtiden, restföring med grundavgift hosatt
kronofogdemyndigheten och andra för den skattskyldige i fallvissa
negativa följdverkningar undviks.

Å sidan i allmännasandra ligger det det intresse de skatteratt som
förfallit till betalning betalas i första hand i tid och detta interätt om

finns dubbla institutkan ske så det möjligt. Att detärsnart som ger
framtiden på grund imöjlighet skjuta betalningenatt stort settav

skäl torde allmänt motverka detta intresse.settsamma
iutredningar och överväganden bör ske dennaDe typ avsom

skattebetalningsförmågan till sinanständsärenden för bedöma äratt
skattemyndigheten.karaktär annorlunda de i övrigtän görs avsom

hör hemma inomdärför i fråga denna frågorDet kan sättas typom av
frågornaför skattebetalningslagstiftningen. kanDäremot sägasramen

kronofogdemyndigheten,sådan de lämpar sig väl förattartvara av en
indrivningsverksarnheten fortlöpande utredningari gör omsom
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frågor.betalningsförmåga och fattar beslut i likartadegäldenärers
möjligheten skjuta betalningentalar förskälDetta är attatt av ensom

betalningsförmåga bör skötasgrund nedsattskuld framtiden på av
det från kredit-kronofogdemyndigheten. skälEttenbart är attannatav

kronofogdemyn-skulle fördel enbartupplysningssynpunkt omvara en
eftersom all informationfrågor,digheten handlade denna typ omav

myndig-finnas samlade hos endastbetalningssvårigheter då skulle en
het.

skattebetal-anstånd grund nedsattsökerBland dem avsom
omständig-sannolikhet därfinns medningsförmåga stor en grupp

dem vid någotömmande. Vi tänkersynnerligenheterna är som
betalningssvårigheter ochi tillfälligatillfälle oförvällat hamnatenstaka

anstånd betalaefter kortare tidshar goda möjligheter att ensom
det i dessa fallvår uppfattning skulleskatteskulden. Enligt vara

skatteskulden. Detomedelbar restföringtilltalande medmindre aven
restföring kanbakgrund de nackdelargäller särskilt mot som enav

uteslutasenskilde. kan nämligen intemedföra för den Det att en
tillregister i sig kan ledakronofogdemyndighetensregistrering i

verksam-skattskyldige fortsätta sinmöjligheter för denförsämrade att
därför detVidärmed betala sin skatteskuld. ävenhet och attanser

Skattemyndighetenmöjlighet förfortsättningsvis bör finns kvar atten
gäller vidskäl.grund sociala Detsammamedge anstånd av

Viandra liknande skäl.betalningssvårigheter orsakadetillfälliga av
detta.återkommer till

för anståndSynnerliga skäl

samtligabeträffanderimligt detEnligt vår mening får det attanses
Skattemyndigheten kanoch avgifter finns ventilskatter gör atten som

Förbättradjfr Amaliaanstånd med betalningen,medge rapporten -
anstånd bör1995:6. visstuppbördseffektivitet RSV EttRapport t.ex.

sin grundskall betalas harden ytterligare skattmedgeskunna somom
ochrådaförhållanden den skattskyldige inte kunnat överi prog-som

betalas.skattebeloppet kommergod fördessutom är attattnosen
möjlighet medge be-generellSkattemyndigheten bör således attges en

ingåendebör omfatta alla i skattekontosystemettalningsanstånd som
tillämpningenavgifter. emellertid naturligtoch Detskatter är att av

slutlig skattytterligaremöjlighet aktualiseras i första handdenna när
avslutats.årliga debiteringen sådan skattpåförs efter denatt av

betalningsan-tidsför anstånd bör vissAvgörande att attge vara en
allmänna.för det Dettill fördel både den skattskyldige ochstånd är

leder tillframgå betalningsanständet inteklart bl.a.därförbör att
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kreditförluster för det allmänna. Huvudsyftet kan densägas attvara ge
skattskyldige skäligt rådrum skaffa fram medel till betalningen,ett att

kunder på betalning eller realisera tillgångar.krävat.ex. att attgenom
Samtidigt fallet det förhållandetbör i det enskilda densägas att att

förskattskyldige behöver sälja egendom betala skatteskuld kanatt en
tala för betalning god. Att den skattskyl-attmot anse prognosen vara

har skulder för indrivning hos kronofogdemyndighetendige talar
fårgivetvis anstånd och det i princip uteslutet medmot att ge anses

Ävenföranstånd andra fordringar ligger indrivning. det för-om
hållandet den skattskyldige varit aktuell hos kronofogdemyndig-att

år talar betalningsproblemen tillfälligaheten under ärmot attsenare
anstånd.och därmed mot att ge

restriktivitet fortsättningsvisuttrycka den ökade börFör att som
anståndsgivning bör i lagtexten föras in rekvisitetprägla ifrågavarande
förutsättning för anstånd. sammanhanget börsynnerliga skäl Isom
utgångspunkten betalningssvårigheterna börvidare framhållas att att

hållsväsentligt anståndstidernatillfällig karaktär detgör attvara av
vid prövningen ansökangenomgåendekorta. En strävan omav en an-

anståndstiden.så långt möjligt begränsastånd bör således attvara som
anstånd näringsidkarerestriktivitet bör iakttas söksSärskild om av

belopp. dessa fall bör korta anståndstider,eller för betydande I genom
skattskyldige söka förmåseller två månader, deni regel längst atten

stånd lösning sina betalningsproblem.ordning få tilli enannan
ändamålsenligt kunnaockså det kanSkattemyndigheten bör ansesom

i fleraskattebelopp skall delasbetalningenbesluta ettatt uppavom
finns i dag påanståndstider. sådan möjlighetmed skilda Enposter

§ ML.mervärdesskatteområdet 16 kap. 2
anståndstiden löperbetalningsförmåganKvarstår den nedsatta när

tiden. det förhållandetfinnas möjlighet förlänga Menbör vidare attut
fåinte lyckats kredit hosskattskyldige exempelvisden änatt annan

förlängd anståndstid. Entalar i sådan situation motstaten enen
åtaganden torde iavveckling samtligaoch samladomedelbar ettav

för såvälkreditförlusternafall inte sällan begränsasådant staten som
jämförbara fallliksom i andraGivetvis får härandra borgenärer.

sammanvägning samtliga före-efteranståndsfrågan avgöras aven
omständigheter.liggande

bör anstånd medges med detnämnda situationersamtligal nyss
omständigheterna. Emellertidskäligt med hänsyn tillbelopp ärsom

kan omfatta denför vad anståndsbelutgivetvissätts ett avramen
Skattemyndighetendet lämnasyrkande. i övrigt börenskildes Men

vad skäligt.ärprövaatt som
eller avgiftviss skattanstånd med betalningenregel söksI enav

också tänkas anstånd söksbetalning. kanskall förfalla till Det attsom
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medskattedeklaration,redovisas ialltbetalningenmed t.ex.som enav
arbetsgivaravgifterochavdragen skattsåvälbetalningen som mer-av

F-skattenbetalninganstånd begärs medsamtidigtvärdesskatt, avsom
medvidare kommaanstånd kanansökan görasperioden. Enför attom

skattekontot.ställningen på Iden aktuellabeaktandeeller utan av
påanståndsfrågan ankommaprövningenfall det vidsamtliga bör av

anstånd bör medges.vilket beloppbedöma medSkattemyndigheten att
aktualiserasanståndsmöjlighetennaturligtdetSom ärnämnts attnyss

och slutligmellan preliminärårliga avstämningendenhandi första när
finnasdet kanunderskott. kani Härutöver sägasresulterarskatt attett

beloppanstånd med betalningenfog för ett motsvaran-större att avge
beloppinkomstskatt medskattskyldiges ändende ett somegen
mervärdes-mervärdesskatt. I synnerhetellerskattavdragenmotsvarar

ochtilllevereras inskallbelopp utomskatten statenär ett somsom
skattskyldigesför denbetydelseinte bör haundantagsfalli vissa

skatt.avdragenbeträffandekanbetalningsförmåga. Detsamma sägas
anståndsbeloppetförsäkerhetställerskattskyldigeemellertid denOm

anläggas.restriktivt kunnamindre synsätttorde ett
vidanståndregleringenbörbakgrund detMot sagts avsom nuav

skäl eller andrasocialagrund isinbetalningssvårigheter harsom
befogenhet förgenerellformenförhållandenliknande av enges

avgifterskatter ochbetalningvidanståndSkattemyndigheten att avge
prövningenbörTilläggassynnerliga skäl.finnsdet att av enom

ellerefter skattendeninte bör hindrasanståndsansökan görs attattav
förlämnatsBeträffande fordringarskulle ha betalats.avgiften som

kronofogdemyn-"anståndsfråganbör däremot avgörasindrivning av
uppskovsinstitutet.tillämpningmeddigheten av

för skattemyn-möjlighetennuvarandedenocksåbörDet sägas att
kvar. Den börfinnasböranståndbeslutdigheten ompröva ettatt om

påtag-förhållandenekonomiskaskattskyldigesdenanvändaskunna om
intebetalningssvärigheternasåi regelförändrats, dvs. sättligt att

moti-vilket kanmedgavs,anståndomfattning närär somsammaav
ocksåDetbegränsas. äranståndsbeloppetmedgivnadetattvera

uppkommerdetsituationväsentligt ändrad gör etttänkbart attatt en
anstånds-fortsattförskattskyldigesäkerhet denkrävabehov att avav

givmng.
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Anstånd vid tjänstgöring enligt 1994:180918.2.3 lagen
totalförsvarspliktom

anstånd påFörslag: Möjligheten till grund tjänstgöring enligtav
totalförsvarsplikt skall omfatta alla1994: 1809 skatte-lagen om

avgiftsbetalningar i skattekontosystemet.och
regelmässigt efter tjänstgöringsti-Anståndstiden skall anpassas

sålängd och bestämmas den löper längst månaderdens utatt tre
månad då tjänstgöringen upphör.efter utgången denav

Bestämmelserna anstånd på grund värnpliktstjänstgöring hänföravom
1940-talet. för-allt väsentligt till mitten Sedan dess harsig i av

samhällslivet i inom försvarsmaktenhållandena såväl inom stort som
förändrats. försvarsmakten märks inte minst de nedskär-starkt Inom

ningar har ägtsom rum.
anstånd med betalning skatt i samband med tjänst-Behovet av av

totalförsvarsplikt har gjort sig gällande framförgöring enligt lagen om
Enligt statistikuppgifter in-samband med grundutbildningen.allt i som

värnpliktiga för grundut-från försvarsmakten harhämtats uttaget av
1947-1995 minskat från 000 tillbildning under åren 45ca ca

Försvarsmaktsplan 95 beräknas värnpliktiga för32 600. I uttaget av
till 100. beräkninggrundutbildning för år 1999 32 Denna ärca

eftersom s.k. försvarsbeslutemellertid inte definitiv, kommernyttett
Tilläggas kan också grundutbildningensfattas under år 1996. attatt

l940-talet.längd minskat sedan mitten av
beräkningar kontaktarEnligt försvarsmaktens 2 3 procentca av-

hjälp anstånds-de värnpliktiga personalkonsulenterna och begär med
anståndsansökningar personalvårdskonsulenternaansökningar. De som

försvarsmaktens uppgift,har kommit i kontakt med har, enligt ute-
slutande kvarstående skatt.avsett

antalet fall i vilka behovdenna bakgrund kan konstaterasMot att av
aktualiseras har blivit allt färreanstånd med betalning skatt överav

torde med ytterligare begränsat antaltiden. Såvitt kan bedömas ett
bestå. visst behov kunnavärnpliktiga denna trend komma Ettatt attav

försvarsmakten kommer emellertidanstånd vid tjänstgöring inomge
finnsfår det också rimligt detkvarstå. Enligt vår mening attatt anses

tjänstgöra inomför dem skyldigaanståndsmöjlighet är attsomen
totalförsvaret.

mindreregleringen bör emellertid kunnanuvarandeDen göras
längd bör endast den begräns-fråga anståndstidensdetaljerad. I om
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månader efter denlängsttilltiden får bestämmasgällaningen treatt
inskränkningar idagensVidare börupphör.tjänstgöringendådag
preliminär skatt,debiteradomfatta endasttillanståndsgivningen att

intebehållas. börinte Dettillkommande skattkvarstående skatt och
avgiftsbe-ochandra skatte-medanstånduteslutet ävenatt geanses

skallanståndavsikteni det tidigare ärSomtalningar. attangetts
omständig-tillhänsynskäligt medbeloppmed ärmedges ett som

Även Värnpliktig inomtjänstgöringvidenskilt fall.varjeiheterna som
ytterligare skattdenfrämstskäligt beloppfårtotalförsvaret ansessom

slutligdebiteringenårligamed densambandbetalas iskall avsom
får detavdragen skattochmervärdesskattbl.a.Beträffandeskatt.

inbetalning. Atttillgängligt förfinnsskattebeloppetförutsättas geatt
därförtordebetalningarsådanamotsvarandebeloppmedanstånd ett

undantagsvis.aktualiseras äninte annat

avyttringarvid vissaAnständ18.2.4

påskattbetalninganstånd medvidAnståndstidernaFörslag: av
Samtidigtnågot.begränsasfastighetavyttringgrund m.m.avav

falldessaanstånd ifåmöjligheternaregleringen attgörs av
detaljerad.mindre

den s.k.principengenomfördeår 1967medsambandI omatt man
bestämmel-infördesfastigheterrealisationsvinstbeskattningeneviga av

UBL se48 § 4avyttringar,vid vissaanstånd prop.mom.sen om
141.1967:153 s.

myndighetsberoendeavyttringanstånd då ärtillMöjligheten av
skattere-1990 årsskapadesUBL,e.d., 48 § 5tillstånd genommom.

1991 denårgällde förerealisationsvinsterbeskattningform. Vid av
inträddeskattskyldighetinnebarprincip. Detförsta kronanss.k. att

tillgänglig förblevköpeskillingenbetalningenförstadennär av
realisationsvinstenhelaomfattade ävenskattskyldighetenochlyftning

1990 årsGenombetalats.köpeskillingendelendast avenom
avyttringstidpunkten.vidskattskyldighetinfördesskattereform

beroendestorlekdå intäktens ärregel gällerfrån dennaUndantag av
belopp intetotalaintäktensföljd häravoch tillhändelseframtidaviss

kan detsäljareni fråga. Förtaxeringvid den ärfastställaskan som
realisationsvinsterpåskattbetalasvårigheterbetydandeinnebära att

helakan beroklar. Detta avytt-storlekvinstens attäräven om
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då förvärvetsringen svävande giltighet beroende myndighets-är är av
beslut, såsom förvärvstillstånd, kommunalt förköp sådane.d. En
situation föreligger huvudsakligen vid avyttring näringsfastighetav

kan i vissa fall aktualiseras vid avyttring andra fastig-även avmen
398.heter 1989/90:110prop. s.

syfte vi bestämmelserna bör mindreI förenklande görasattanser
anledningen bör reglerna anståndsbeloppetsdetaljerade. Av den om

anstånd i samband med avyttring fastighet ellerstorlek slopas. För av
minst år bör emeller-näringsverksamhet betalning undermot trem.m.

följd avyttringen har blivittid den slutliga skatten tillkrävas att av
föregåendepåtagligt den slutliga skatten under dehögre närmastän

avyttringförhöjning den slutliga skatten grundåren. Varje av enav
få anstånd.bör således inte den skattskyldige rätt attge

fall inte längre år.rimlig anståndstid torde i dessaEn än ettvara
vad förMöjlighet bör emellertid finnas i likhet med gälleratt som

två år från den tidpunkt dånärvarande bestämma tiden till räknat
rätteligen skulle ha betalats.skatten

Även då fråga avyttring det osäkert dendet ärär omom en som
skattebetalningen detkommer bestå bör för anstånd med krävas attatt

knytas tillfinns särskilda skäl. aktuella osäkerheten börDen att en
exempelvisavyttring beroende tillstånd från myndighet. Det kanär av

kommunalt förköp. jämförbarfråga förvärvstillstånd eller Envara om
föremål för domstolsprövningsituation det råder tvistär äratt en som

fåsäljarens äganderätt till den sålda egendomen. Möjligheten attom
tillämpas främst avyttringaranstånd i här angivna fall torde i regel vid

aktualiseras också vid fastig-näringsfastigheter kan andramenav
vid överlåtelser bostadsrätter och aktier.hetsavyttringar liksom av

för föreskrivarimligt dessa fallEnligt vår mening får det attanses
månader efter detanstândsbeloppet skall betalas senast tre attatt

anståndupphört gälla. Dessutom bör inte ianståndsorsaken har att
för tid två år räknat från den dag dånågot fall medges längre än

skatten rätteligen skulle ha betalats.
föregåendeBeträffande övriga anståndstyper har i det sagts att

med belopp skäligt med hänsyn tillanstånd bör medges ärett som
skattebeloppet knutet tillomständigheterna. avyttringsfallenI är en

mellan preliminär och slutligspecifik överlåtelse. Vid avstämningen
den slutligavid omräkning skatten detskatt eller ären senare av

Anståndsmöjlighetenför visst år beräknas och bestäms.skatten ett som
således vid varje antingen den slutliga skattkommer tillfälle att avse

slutliga skattinte betalats eller denpreliminär skattsomsom som
påförs efter omprövning. den skattskyldigeI praktiken kommer atten
ansöka anstånd slutliga skattmed betalning den ytterligare somom av

meduppkommit på avyttring. då medgesgrund Anstånd kan ettav en
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avyttringen. Dettatillhänföraskanskattmotsvarande denbelopp som
anståndskattebeloppdetså äruttryckasockså sätt ettkan att

slutliga skatten.ytterligaredenmed intemedges
det ibör medgesundantagsvisbaraanståndbörTilläggas omatt

året endastförslutliga skattentill denförhållandeital ellerabsoluta
detfallet börOm såbetalas.skall ärskattebeloppmindreär ett som

anstånd.skäl försärskildafinnasinte anses
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1996:SOU 100

Betalningsskyldighet för skatter19

avgifteroch

betalningsskyldighetenhetligEn generell och19.1

avgifterochför skatter

Inledning19.1. 1

och avgifterskattekonton för betalning skattermedI systemett av
medarbetsgivares konto varje månadoch krediterasdebiteras en

lämnas de betalningarredovisningarledning de somsom resp.av
debiterade beloppet betalas uppkommerinte hela detOmgörs. ett

Underskottet skuld avseende skatter ochpå kontot.underskott är en
debiteringen.hänför sig tillavgifter som

betalningsskyldighet förfinns föreskrifterförfattningarolikaI om
gäller arbetsgivaresskatt eller avgift. Detskall betaladen t.ex.ensom
arbetsgivaravgifter. Vidpreliminär skatt och förinnehållenföransvar

för före-betalningsansvarsärskilda bestämmelserfinnssidan härav om
ochjuridiskskattskyldigarbetsgivare ellerträdare för är personsom

betalningsskyldighet.fullgjort sinharintesom
viss skattnuvarande ordningenligtBetalningsskyldigheten enavser

principförutsätter ibestämmelsernaavgift. Tillämpningeneller attav
redovisats kanuppgår till vadinbetalning inteviddet somsomen

inte betalats. Dettaavgift det ärvilken skatt eller ärkonstateras som
ochbetalning skatterskattekonton förmedmöjligt iinte ett system av

avräkningsordninginnehåller exempelvisinteavgifter somensom
inhar betalatsdetförsta handbetalning ivad somavser omenanger

skälhärtill finns detMed hänsynredovisningen.inte attmotsvarar
för skatterbetalningsskyldighetbestämmelserhursärskilt överväga om

skattekontosystemet.kan förenas medavgifteroch
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Betalningsskyldighet19.1.2 enligt nuvarande ordning
för redovisade inte betalda skatter ochmen
avgifter m.m.

Föreskrifter betalningsansvar för skatt innehållits inteom som men
finnsbetalats in i 77 § UBL. Där följande:sägs

arbetsgivare har gjort skatteavdrag inteEn betalat in detsom men
innehållna beloppet i den tid och ordning, föreskrivs i 52 och 53som

ansvarig för beloppet.§§, Sedan beslut beloppets storlek harär om
fattats fâr beloppet drivas in hos arbetsgivaren i den ordning gällersom
för indrivning skatt.av

Har arbetsgivaren lämnat uppbördsdeklaration inom den tid som anges
i § första stycket eller inom den tid i beslut54 l ettmom. angessom

anstånd med lämna deklaration, beslut skattens storlekatt anses omom
fattatsha i enlighet med deklarationen.

deklarationen in till Skattemyndigheten vidKommer senareen
tidpunkt beslut skattens storlek också ha fattats i enlighet medanses om
deklarationen, inte omprövningsbeslut har dessförin-meddelatsettom
nan.

Beslut enligt första stycket skall fattas skattemyndigheten.av
fri från betalningsansvar förArbetstagaren skattebelopp enligtär som

paragraf får drivas in hos arbetsgivaren.denna

Vid tillämpning § får, enligt 78 § UBL, beslut betalnings-77av a om
fattas efter uppbördsårets utgång gälla beloppskyldighet som anses

under uppbördsåret.hänförligt till den sista uppbördsmânaden Be-
fall avståmningen kontroll-stämmelsen sikte det dåtar mot en

betala ytterligare innehållenuppgift innebär arbetsgivare skallatt en
finnas hänföra denpreliminär skatt och de svårigheter då kan attsom

månad.ytterligare skatt skall betalas till bestämdsom en
redovisning eller inbe-Om skatteavdrag verkställts varkenmen

andra beslut be-talning gjorts följer 84 § stycket UBL attav om
den tidtalningsskyldighet får meddelas i den ordning och inom som

fattasgäller för omprövning. Beslut betalningsskyldighet kan ävenom
efterprövning med stöd 92 § UBL.avgenom

föreskrifter vad Skattemyndigheten kan ha iakttaNärmare attom
betalningsskyldighet fattas uppbördsför-före det beslut finns iatt om

främst 53 och Riksskatteverketsordningen 1967:626, 54 ochse
meddelanden RSV Du 1987:3.

för arbetsgivare såvittBetalningsskyldigheten arbetsgivarav-avser
föreskrifterna i §gifter regleras 10 USAL. Förutom attgenom

månadsavgift skall beslutas i första hand med ledning uppbörds-av
deklarationen och övriga tillgängliga handlingar här dessaattanges om
uppgifter inte tillräckliga för tillförlitlig beräkning avgiftenär en av
denna får uppskattas efter vad bedöms skäligt med hänsynsom vara
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omständigheter. Tidigare här uttryckligtföreliggandetill attangavs
på arbetsgivare för avgiftsbeloppbetalningsskyldighet skulle läggas en

uppbördsdeklaration inte betalats in. Iredovisats i över-mensom en
gäller för mervärdesskatt och punktskatterensstämmelse med vad som

beslut beträffandemed automatiskatillämpas ävensystemettnumera
förbetyder betalning kan krävasarbetsgivaravgifterna. Det att ett

interedovisats i deklaration betalatsharbelopp utan attmenensom
särskilt beslut betalningsskyldighetfattas något prop.behöverdet om

1990/91:46.
arbetsgivaravgifter mervärdesskattför ochVidare gäller att om

avgifterna skattenredovisning inte kommernågon anses resp.
§ andra stycket USAL 15 kap. 2 §fastställd till noll kronor ll resp.

stycket ML.andra
arbetsgivaravgifter kan fattasbetalningsskyldighet förBeslut om

efter—omprövning 50 § USAL ochenligt föreskrifternaockså om
Beträffande mervärdesskatt gäller motsvarande60 § USAL.prövning

kap. § och efterbe-bestämmelser avseende omprövning 15 3 ML
§kap. 3 ML.skattning 15

kronofogde-avgifter inte betalas skall lämnas tillochSkatter som
skall begäras två måna-för indrivning. Indrivningmyndigheten senast

betalats, inte särskilda skälfordringen skulle haefter detder att om
kvarskatt skall indrivning begä-fråga bl.a. obetalddet. Italar mot om

ansökan tillfem månader. Indrivning begärsinomsenast genomras
kronofogdemyndighet.brådskande till behörigeller sakenRSV ärom

skyndsamt indrivningsförord-fall skall indrivning begäras 4 §vissaI
ningen.

gäldenären betala skulden 3 §indrivning begärsInnan attuppmanas
skall innehålla uppgifterindrivningsförordningen. Uppmaningen om

dröjsmålsavgift den betalningbelopp, e.d., dagfordringens senast
uppgiftindrivning skallför inte ansökanskall ske göras samtatt om

för gälde-förenad med ytterligare kostnaderindrivningen ärattom
naren.

317



avgifterför skatter ochBetalningsskyldighet 1996:100SOU

överväganden och förslag19. 1.3

betalningsskyldighet skallenhetligochgenerellFörslag: En
in sådanaredovisa och betalaskyldigförgälla den är attsom

ingår i skattekontosystemet.avgifterochskatter som
betalningsskyldighet in-beslutautomatiskaformEn omavny

redovisningsskyldigheten förschablondebitering. Omförs en
förbetalningsskyldighetenfullgörs skallinteviss period

ochhögstatill omfatta detbestämdperioden ettvartatt avanses
betalning förförbestämtsavgiftsbeloppochde skatte- somav

redovisningsperioderna.föregåendedeendera närmasttreav
möjlig-nuvarandevid sidanskall gällaSchablondebiteringen av

underlagefter skön bestämmaSkattemyndighetenförheter att
arbetsgivaravgifter ochbetala såvittbeloppoch att mer-avser

uppskattabefogenhetenutvidgasSamtidigtvärdesskatt. att
grund bris-periodvissföravgiftsbeloppetskatte- och aven

omfattadenna tillföri underlagetredovisningen elleri attter
för A-skatt.avdragarbetsgivares

arbetsgivarenfungerarskattinnehållenbetalninggällerNär det av
skatt-arbetstagaren ärför Detombud årendast staten. somsom

förhållandetemellertidarbetsgivaravgifterna ärBeträffandeskyldig.
självarbetsgivarenförskyldighetdet frågaannorlunda. Här är om en

mervärdesskattenOckså förunderlag.på visstavgifterbetala ettatt
skatten.betalaskyldigtskattskyldigt ärdet subjektgäller är attatt som

innehållenförbetalningsskyldighetför beslutUtgångspunkterna om
delvissåledesmervärdesskattarbetsgivaravgifter och ärskatt resp.

arbetsgivarav-ochskattinnehålleni frågadetSamtidigtolika. är om
beloppför detsubjektochgifter att somett svararsomsamma

för detinledningsvisbetalas in. Somdeklaration nämntsiredovisas en
medförinomsvårigheteradministrativasig systernmed ettatt ramen

innebärbetalningsansvarmedordninghantera attskattekonton somen
skallredovisatsvaduppgår tillintebetalningviddet somsomen

betalats.inteavgift detellerskatt ärvilkenkonstateraskunna som
skattekontosystemetföreslagnai detbörvår meningEnligt man -

fasta på detskattebetalningssystemetnuvarande tai detliksom ur-
nämligencentrala,perspektivbetalningsteknisktochredovisnings-

skyldigheten med denenlighetibör gällaDenbetalningsskyldigheten.
särskiltlämnasavgifteroch att ettredovisning för skatter utansom
vidbetalning konstaterasbrist imåste fattas. Ombeslut enenen
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jämförelse med redovisningen kommer betalningsansvar i praktiken att
utkrävas såvitt denna brist.avser

Utgångspunkten vid betalning skatter och avgifter denär attav
och avgiftsskyldige skall fullgöraskatt- sin redovisningsskyldighetoch

betala redovisade belopp inom föreskriven tid. Om den skatt- och av-
giftsskyldige inte redovisar eller betalar på föreskrivet eller detsätt
finns brister i redovisningen eller förunderlaget denna finns i dag
möjlighet uppskatta underlag och belopp efterbetala vadatt att som
framstår skäligt med hänsyn till det har kommit fram. Inrikt-som som
ningen den möjligheten utnyttjas såhamna de verkliganär är näraatt
förhållandena möjligt. Inte sällan revision hos den skatt-ärsom en

avgiftsskyldigeoch medel åstadkomma detta. Den tidett att ut-som
redningsarbetet olika skäl emellertid dengör gängsetar attav
ordningen för uppskatta oredovisade belopp inte verknings-äratt ett
fullt åstadkomma korrekta redovisningar och betalningar.sätt Inteatt

tidsaspekten ocksåbara utredningssvårigheter spelar här in ochutan
arbetet med skönsuppskattningar starkt resurskrävande. Den i daggör

tillämpade därförordningen bör kompletteras med medett system
schablondebitering avseende betalningsskyldigheten för skatter och
avgifter.

de fall det huvudI inte kommer in någon redovisnings-över taget
handling bör skatte- och avgiftsbeloppet för perioden automatiskt
bestämmas, dvs. Skattemyndigheten behöver fatta särskiltutan att ett

i enskilda fallet.beslut det Betalningsskyldigheten bestämdbör anses
till det högsta och de olika skatte- och avgiftsbeloppvart ettav av som
skall inbetalas för endera de föregående redovisnings-närmasttreav
perioderna. Den automatiska schablondebiteringen skall således ske för
varje skatt och avgift för sig.

schablondebitering enligt tidigareEn vilken redovisningar utgör
grund för automatiskt betalningsskyldighetbestämd bör gälla viden

nuvarande möjligheter försidan Skattemyndigheten efter skönattav
bestämma den skatt- och avgiftsskyldiges betalningsskyldighet. Näm-

kan liknande automatiska beslut finnsmed i Dan-att ett systernnas
förmark där redovisningen föregående period ligger till grundnärmast

för betalningsskyldigheten betalningsskyldigesden redovisningom
uteblir.

I allmänhet nås bästaden överensstämmelsen med de verkliga för-
hållandena såvitt de belopp skall redovisas och betalasavser som om

utgår från de skatt- och avgiftsskyldigas underlag. uppskattaAttman
skatte- och avgiftsbelopp efter andra grunder får bästanästses som en

Önskvärtlösning. innehåller alltidDen vissa osäkerhetsmoment. vore
därför revision, kontakter med avgiftsskyldi-den skatt- ochatt genom

kunnaeller reda såskatte- och avgiftsförhållandenasättannat utge
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brister.uppvisar Deför dennaunderlagetellerredovisningensnart
användsdessamed kravetföreningibegränsade attresurserna

de utredandefårskattemyndighetenemellertideffektivt styragör att
avgiftsbortfallet kan bedömasellerdär skatte-falltill deinsatserna

prioriteras.börorsakerandratill fallellerstörst som avvara som
Övriga sin redovis-fullgöravgiftsskyldiga inteochde skatt-fall där

fallDessa ävenmånfår utredas iningsskyldighet menresurser.av -
omfattasemellertidkommerinutredningsinsatser attdär sättsde -

Skattemyndigheteninteschablondebiteringen. Omautomatiskadenav
fattasautomatiskt beslutsåledeskommer attbestämmer ett grun-annat

betalningsskyldighet.bestämdpå tidigaredat
dennatillämpavälja intekunnaSkattemyndighetenGivetvis bör att

betalningsskyldighetenföredradetredanmetod. Som är attattsagts
Skattemyndigheten kanunderlag.tillförlitligtpågrundas änett mer

skatt-från denutgårevisiongenomfördexempelvis attha omnyssen
ord-Vidare böruteblir. sägasredovisningavgiftsskyldiges attoch en

förredovisningengrund isinharschablondebiteringning med som
gälleranvända. Detlämpligmindrefallperioder i vissa är atttidigare

verksam-säsongsbundenavgiftsskyldige driverskatt- ochdenbl.a. om
sida.skattemyndighetensfrånuppmärksamhetsärskildkrävshet. Här
frånfallliknandeochundanta dessamyndighetenmån börmöjligasteI

Samtidigt börbetalningsskyldighet.bestämdautomatisktmedsystemet
delsjälvfallet haravgiftsskyldigeskatt- och stordenfastslåshär enatt

riktig.blirbestämsbetalningsskyldighetdenföri att somansvaret
betalningsskyl-härmed iochomfattningverksamhetensVariationer i
till skattemyn-lämnasredovisningi denavspeglasskalldigheten som

med den lö-sambandidärför finnasbl.a.Möjlighet bördigheten. att
och beloppunderlagnågotuppgiftredovisningen lämnapande attom

redo-redovisningsperiod ellerkommandeförredovisafinnsinte att
sådangodtagbarhärför. Lämnasskälenvisningsperioder samt en

redovisningshandlingin någondärefter intedetuppgift och kommer
skatteravseendebetalningsskyldighetenperioden börpåföljandeden

kronor.till nollbestämdperiodavgifter för dennaoch anses
redovisningshandlinginkommerfalli angivnadetOm ensenare

ellerredovisninginavgiftsskyldigeochden skatt-eller lämnar nyen
belopplägreellerhögreantingensig sättdet ettvisar attannat

den ordninghärmed ienlighetske ijusteringfårbestämtsskulle ha
omprövning.förgällersom

avgiftsskyl-ochden skatt-angivetpåschablondebitering sättEn av
vår meningenligtbetalningsskyldighet ärochredovisnings-diges en

ocksåskäligt. kanDetframstår antasnå resultatmetod att ett somsom
utsträckning i dagi änavgiftsskyldiga störreochde skatt-tillbidra att
betalningsskyldighet.ochredovisnings-sinfullgörakommer att

ipåförsskattetilläggtill detmed hänsyngäller detSärskilt som

320



Betalningsskyldighet för skatter och avgifterSOU 1996:100

belopp bestäms påskyldighet betala visstfall dåsamtliga att etten
redovisningshandling inte kommit in. Med den angivnagrund att enav

skattemyndigheten vidare användaordningen kan sagtsnysssom --
på effektivtoch Kontrollerandeutredande sätt.sina ettresurser

nuvarande möjlighetenframgått i det tidigare vi denSom attanser
efter underlag och beloppSkattemyndigheten skön bestämmaför att att

kvarstå.arbetsgivaravgifter och mervärdesskatt börsåvittbetala avser
befogenheten omfatta arbetsgivareslikformighetsskäl bör ävenAv

för A-skatt.avdrag

betalningsskyldighetställföreträdares för19.2

regleringens enhetlighetavgifterochskatter -
administrativa syfteoch

Inledning19.2.1

för ställföre-betalningsansvar för skatter och avgifterFöreskrifter om
finnsarbetsgivare eller skattskyldig juridiskträdare för ärsom person

författningar, bl.a. i UBL, USAL och ML.olikai flera
olika skattermed skattekontonutgångspunkt iEn ärsystern attett

Vidare bör så långtbehandlas på enhetligtavgifter skalloch sätt.ett
och avgifter undvikas. Systemetsärredovisning skattermöjligt avsom

vadavräkningsordninginnefattahellerskall inte anger enen som
dendet betalas inteförsta handbetalning i motsvararavser om som

det liksomdenna bakgrund börlämnats. Motredovisning som —-
för ochbetalningsansvaret skattergrundläggandebeträffande det

kan tillämpasvilket företrädaransvaretavgifter sättövervägas——
skattekonton.medi ett system

förutsättningarna förhärefter kanfrågaEn övervägas ärsomannan
förbeslut betalningsskyldighetenligt vilkeneffektivare ordning omen

avsnitt 19.3.ställföreträdare fattas se

betalningsskyldighetställföreträdaresAllmänt19.2.2 om
ordningenligt nuvarande

verkställts inte betalats in komplette-skatteavdragfrågaI som menom
bestämmelser betalnings-betalningsansvaret i 77 § UBL med omras

juridiskför företrädare för arbetsgivareskyldighet är personsom
uppsåtligen eller oaktsamhetUBL. Om företrädaren77 § av grova

föreskriven tid och ordningunderlåtit betala in skatteavdraget i äratt
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företrädaren tillsammans med arbetsgivaren betalningsskyldig för
skattebeloppet. företrädare fullgör betalningsskyldigheten harEn som

arbetsgivaren.regressrätt mot
motiverades bl.a. fannsBestämmelsernas tillkomst det inte såattav

möjligheter ställföreträdare för aktiebo-sätt görastora att annat en
juridisk förlag eller ansvarig oredovisad skatt. Dettaannan person

brist inte beträffandeansågs allvarlig minst de s.k. fåmans-som en
SOU 1965:23 180 och 184. Med hänsyn till straffbolagen föratts.

underlåtenhet redovisa innehållen inteskatt kunde dömas medatt ut
arbetsgivaren ställföreträdaren gjort sig skyldig tillmindre än att

oaktsamhet, ansågs det ställföreträdarens ekonomiskaatt ansva-grov
uppsåtborde begränsas till sådana fall där eller oaktsamhetrighet grov

betalningsskyldig-1965:23 187. framhöllsförelåg SOU Det atts.
straffsanktion.för ställföreträdare inte skulleheten ses som en

strafform endast skapainte införaAvsikten attatt utanen nyvar en
solidariskt ekonomisktför det allmänna utkrävamöjlighet ettatt

ställföreträdare och den arbetsgivare, tillikaförsumligav enansvar
Reglerna solidarisk betal-han företräder.juridisk omperson, som

jämföras med brottsbalkensansågs därför inte kunnaningsskyldighet
1967:130 131.sanktionssystem prop. s.

före-januari 1974 finns bestämmelserFrån och med den 1 om
mervärdesskatt. Enligt kap. § ML gällerockså för 16 17trädaransvar

för den skattskyldige och denbetalningsskyldighetsolidarisk somen
för skattskyldig juridiskegenskap företrädarei ärsom personenav

inoaktsamhet har underlåtit betala skattuppsåtligen eller attgrovav
och 5 lag.i den tid i 16 kap. 1 sammasom anges
föreskrifterna betalningsansvar iursprungligamotiven till deI om

departementschefenanförde bl.a.mervärdeskattlagen 1968:430 om
1973:163 166följande prop. s.

uppbördsförordningen har gällt sedan âr 1968Bestämmelserna i §77 a
bidragit tillde verksamtoch den allmänna uppfattningen är att en

källskattemedel. praktiken har bestämmel-Iförbättring uppbördenav av
beträffande s.k. fåmansbolag. Det harsin egentliga betydelseserna

sådanför betalningsolidariskaemellertid framhållits, det ansvaretatt av
följdenindirekt skatt ochuppbördenmenligt inverkat påskatt attav

skaffa sig otillbörligautsträckning försökeri ökadblivit att man
skatt. vilkenindirekt Iskattekrediter underlåtenhet erläggaattgenom

svårt Jag detförekommit givetvisomfattning detta är att ange. anser
nuvarande be-allvarlig brist i uppbördssystemetemellertid attenvara

antydda förhållande. Enligt minupphov tillstämmelser kan nuge
medi överensstämmelse vadbetalningsansvarmening bör solidariskt

beträffandeuppbördsförordningen införas§gäller enligt 77 ävenasom
ochförsta hand för mervärdeskatten debeskattningen, iden indirekta

förfarandet vidförordningen 1959:92omfattaspunktskatter omavsom
konsumtionsbeskattning.viss
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kraft den januari 1994 har före-lagändring trädde i 1Genom somen
till omfatta skattför mervärdesskatt utvidgatsträdaransvaret ävenatt

tillgodoförtsuppgifter från företrädaren denoriktigapå grund avsom
eller oaksamhetföreträdare uppsåtligenskattskyldige. Om av groven

skattskyldige tillgodoförtsföranlett denuppgifterlämnat attsom
företrädaren alltså, enligt 16med för beloppingående skatt ärstort
skattskyldige återbetalnings-tillsammans med den§ ML,kap. 17

för fall utformatsFöreträdaransvaret har dessaskyldig för beloppet.
gällande bestämmelser påsig från tidigareskiljersättett som
för dessa fall knutits tillsubjektiva rekvisitet harområdet. Det

uppgiften inte till underlåtenhetenfelaktiga ochlämnandet den attav
till myndigheten.betala tillbaka beloppet

företrädare finns vidare ibetalningsskyldighet förFöreskrifter om
prisregleringsavgif-1984: 151 punktskatter och§ lagenkap. 175 om

Även omfattas reglersocialavgifter betalas arbetsgivareter. avsom av
betalningsskyldighet, § USAL. Dessa före-ställföreträdares 15seom

för betal-påpekanden det solidariskaskrifter till efterkom att ansvaret
återverkningarmervärdesskatt fått menligakällskatt ochning av

arbetsgivaravgifter ställföreträdaransvaret intedärbetalningarna av
ff, jfr 1983/84:167l979/80:128 20 och 26fanns prop. prop.s.

100.s.
lagen 1958:295 sjömansskatt§Nämnas kan 17 1även mom. om

motsvarande tillämpningbestämmelse 77 § UBLenligt vilken ägera
fråga sjömansskatt.i om

för närvarandeenligt § UBL kanTalan personligt 77ansvar aom
ställföreträdaren enligt 81 § UBLi brottmålföras åklagaren närav

försjömansskatt åtalas underlåten§ lagen 1958:295eller 28 om
medinnehållen skatt. hänger den allmännainbetalning Det sammanav

har föra målsägandens talan enskiltåklagarenskyldigheten att omsom
rättegångsbalken.på brott 22 kap. 2 §anspråk grundassom

arbetsgivaravgiftermervärdesskatt, punktskatter ochdet gällerNär
personligtmotsvarande föra talanåklagaren påintekan sätt om

nämligen dessa fall inte i sigunderlåten inbetalning iEn äransvar.
följaktligenbetalningsansvaret grundar sigstraffbar. personligaDet

måste talan föras vid allmänbrottslig gärning. I ställetpå någoninte
för tvistemål.stämning i den ordning gäller Endomstol efter som

föras det gäller personligtcivilmålstalan måstesådan även när ansvar
brottmål aktuellt eller talan be-något inteUBLenligt är omom

skäl inte har förts i brottmålet.ellertalningsansvar ett annatav
Med stödföreträda ankommer RSV. 2Behörigheten statenatt av

förordningen 1986:1346i den då gällande§ andra stycketkap. 3
skatteförvaltningen har beslutat skatte-för RSVmed instruktion att

talan i tingsrätt. RSV har vidareskall föramyndigheten statens
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kronofogdemyndig-Skattemyndigheten får överlämnabestämt att
företrädaheten staten.att

myndighetenkronofogdemyndighetens roll kanBeträffande sägas att
restförd 10 § indrivningslagen. Sä-för skattsäkerhetkan ta emot en

någon Säkerhetenellerställas gäldenärenkankerheten av annan.av
företagshypotek. ianspråktagen bor-eller Enbestå borgenkan pant,av

ienligt bestämmelserna in-borgesmannenutsökas hosfår genastgen
säkerhet ställd för 827september 199530drivningslagen. Den var

mål.allmännaskuld igäldenärers
aktiebolagkronofogdemyndigheten,regel närDet är ettatt som

villkor företrädarenställerbegär uppskov,restförts för skulder attsom
förmå ställföreträdarenförskulden. Ettgår i borgen för attargument

företrädarendåsäkerhetställai borgen eller är attattatt annan
förkan ansvarigställföreträdaresenligt reglerna görasansvarom

skulden.
hantering borgenärsrollenRiktlinjer för KFM:sRSV har i angettav

få uppskov mednäringsidkare skallförutsättning för attattatt enen
säkerhet ställs. I RSV:sellersin skuld borgenbetala är att annan

kronofogdemyndigheten förkonkursRiktlinjer för KFM sägs attom
redanmöjligt,detföreträdartalan,med när ärundvika arbetetatt en

ellerställer borgenföreträdarenindrivningsskedet bör begäraunder att
skulder.företagetssäkerhet förannan i

borgen el-indrivningenunderkronofogdemyndighetenAtt emottar
skatteskuld det enk-ärjuridiskaför densäkerhetler personensannan

företrädarens betal-bestämmaresurskrävandeoch minst sättetlaste att
förhar betydelsedetobserverasDet börför skulderna.ningsansvar att

medvetenföreträdarenutnyttja denna ärmöjligheten väg attattatt om
skuldansvarig för bolagetshonomkan görastaten processgenom en

ställer borgen.intehanom
vissviduppgiftföreträdartalanförbetydelse ärAv enom vem som

uppgiftergäller bådejuridiska Detföreträtt dentidpunkt ompersonen.
haft det verkliga in-vilkaochföreträdarevarit legalavilka somsom

Uppgifter behövsskötsel.bolagetskunskaperoch haftflytandet om
vilka fall des-bedöma iför kunnaekonomiföreträdarnasockså attom

fler-uppgifter finns iskulden. Dessamöjlighet betalafaktiskhar attsa
Skattemyndighetenbåde hosblir aktuellföreträdartalanfalltalet när en

kronofogdemyndigheten.och

bakgrund ochbestämmelsernas19.2.3 Närmare om
nuvarande ordningenligtutformning

för arbetstagares skatt utgåransvarighetarbetsgivaresRegleringen av
skattebetalningsförfarande medreformerathuvudlinjer förfrån de ett
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arbetsgivarmedverkan drogs 1943 års uppbördssakkunni-som upp av
gäller fortfarandeväsentliga delar den ordning härefter1 ut-somga.

grundval förslag årsformades 1944 uppbördsberedning i dessav av
betänkande med förslag till omläggning uppbördsförfarandet seav

1945:27 301, 1945:370 247 och 250SOU samts. prop. s. prop.
och 386 ff.1953:100 257s.

föreskrifter betalningsskyldighet för ställ-Regelsystemet med om
företrädare korn till härefter SOU 1965:23 och 1967: 130prop.som

sin utgångspunkt i de ursprungliga bestämmelserna arbetsgi-har om
såvitt den straffrättsliga regleringen underlåtenhetenavser avvaransvar

betala in innehållen preliminär skatt.att

strafiréittsligaDet ansvaret

förslag förfarandet förDet till ändring redovisning och betalningav
skatter och avgifter 1944 års uppbördsberedning presenteradesomav

något straffstadgande för in-innehöll inte underlåtenhet betala inatt
nehållna skattebelopp. Vid departementsbehandlingen föreslogs

straffbestämmelse underlåteremellertid för arbetsgivare atten som
föreskriven inbetala innehållet 1945:370. Efterinom tid belopp prop.

frånerinringar bevillningsutskottet infördes i den slutliga lagtexten ett
ha underlåtit inbetalningen uppsåtligenkrav på arbetsgivaren skulleatt

oaktsamhet. Utskottet uttalade i det sammanhanget,eller attav grov
förverkställt löneavdrag saknade medelarbetsgivare menom

fullgöras, underlåtenhetinbetalningen då denna skulle borde hans att
uppsåtlig.inbetala medlen i regel betraktas som

föreslog års uppbörds-förslaget till uppbördsförordning 1949l ny
straffskärpning ingen ändring i frågasakkunniga SOU 1953:1 men

gärningsbeskrivningen. sakkunniga framhöll i betänkandetDe attom
lönentillvägagångssättet vid löneutbetalningen vid handen attgavom

däreftermed därpå belöpande skatt och arbetsgivaren under-minskats
borde han kunnabetala in skatten till uppbördsmyndigheten,lät att

dis-straffas han vid löneutbetalningstillfället haft medeloavsett om
eller inte.ponibla för skatten

in-Under remissbehandlingen i fråga straffansvar bordesattes om
då underlåtenheten betala in skatten berodde ekonomiskträda att

anledningen till underlåtenhetenoförmåga. Om exempelvis attvar
gått miste inkomst han med fogarbetsgivaren räknat medsomom en

vidareskulle flyta in i tid, kunde det inte klarträtt utan attanses
fyllde fordringarna förarbetsgivarens förfarande eller bordeansvar

straffbart.vara
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departementschefenanfördenämndadetanledningMed nyssav
principiellthöll innearbetsgivarnade medel1001953:prop. att som

övriga förmögenhet. Avfrån arbetsgivarensavskildaborde hållassett
ordningen dedenlagstiftaren tvingatshadepraktiska skäl attacceptera

under viss tid kundelöneutbetalningenvidhållits innebelopp som
författ-arbetsgivarenMedvetandetarbetsgivaren.disponeras attomav

redovisahadeuppbördsterminnästkommandevidningsenligt att ett
utbetalda bordeintelönetillfälletdet vidsvaradebelopp motsom

Straff-angelägenheter.ekonomiskaförsiktighet itillräckligföranleda
fullgjorde sin skyl-intearbetsgivareninträda dådärförbordeansvar

låg honomoaktsamhetuppsåt ellerförutsättningdighet under att grov
låg i ti-förhållandenkundeformuleringdenna äventill last. Med som

beaktas vidha inbetalatsskulleskattendag dåden före den senast
ansvarsfrågan.prövningen av

alltsåframgåruppbördsbrottlagstiftningentillförarbetenaAv om
avlöningstillfälletvidarbetsgivarenföreliggerstraffansvaratt om

medvetenochtill skattenmedel ärnettolön habetalar omutan attut
fram till be-under tidenmedelfå sådanamöjlighetsaknarhan attatt

osäkra.tämligenfå medelutsikternaeller ärtalningstidpunkten attom
han understraffbartagerandearbetsgivarensLikaledes torde omvara

källskat-avdragnaändamål disponerarför andraförutsättningardessa
missköteroaktsamhetelleruppsåtligenhantemedel eller av grovom

betalnings-in medlenbetalainte kanekonomi så hansin senastatt
dagen.

straffpåföljd hanundgåförfara för närskallarbetsgivareHur atten
påbetalningsdagenskattebelopptill betalningmedelsaknar av

rättsfallet NJAHD itagitsobestånd haroförvållatgrund upp avav
skyldig vidtaarbetsgivarefastslagits är326. Här har att1969 att ens.

skulderavveckling bolagetssamladfå till ståndåtgärder för att aven
åt-Med sådanaintressen.borgenärerstill samtligamed hänsyn tagen

skulletidpunkt då beloppetföre denvidtagitsvilka måste hagärder,
ackordsförhandlingkonkursansökan,torde ha utanbetalas in, avsetts

ackordsförhandling.syfte inledabetalningsinställelse iochkonkurs att
ochoaktsamhetrekvisitentolkningenangivnaDen upp-grovavnu

iobestånd haroförvållatfrågadetuppbördsbrottsåt vid ärnär om
domstolarna.rättspraxis följts av

betalningsskyldighet för skattervidsubjektiva rekvisitenDe
avgifteroch

för ochbetalningsskyldighet skattersolidariskBestämmelserna av-om
straffrättsliga regleringen.från denhänseenden utgåttgifter har i olika

bl.a.redanmotiverades,tillkomst nämnts,Bestämmelsernas avsom
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det inte fanns så möjligheter påatt stora ställ-sätt göraatt annat en
företrädare för aktiebolag eller juridisk ansvarig förannan person
oredovisad skatt. Detta ansågs allvarlig brist inte minst beträf-som en
fande de s.k. fåmansbolagen SOU 1965:23 180 och 184. Meds.
hänsyn till straff för underlåtenhet betala in innehållenatt skatt inteatt
kunde dömas med mindre arbetsgivarenän ställföreträdarenut att
gjort sig skyldig till oaktsamhet, ansågs det ställföreträdarensattgrov
ekonomiska ansvarighet också borde begränsas till sådana fall där
uppsåt eller oaktsamhet förelåg SOU 1965:23 187.grov s.

Det framhölls betalningsskyldigheten för ställföreträdare inteatt
skulle straffsanktion. Avsikten inte införases som en attvar en ny
strafform endast skapa möjlighet för det allmännautan att atten
utkräva solidariskt ekonomiskt försumlig ställföreträ-ett ansvar av en
dare denoch arbetsgivare, tillika juridisk han företräder.person, som
Reglerna solidarisk betalningsskyldighet ansågs därför inte kunnaom
jämföras med brottsbalkens sanktionssystem prop. 1967: 130 131.s.

Motivet till området för regleringen företrädaransvar begrän-att av
till fall uppsåt eller oaktsamhet således straff försats attav grov var

underlåtenhet betala in innehållen skatt inte kunde komma i frågaatt
minst oaktsamhet legat ställföreträdaren till last.utan att grov

gällerNär det tolkningen de subjektiva rekvisiten vid underlåtenav
betalning på grund oförvållat obestånd har 1969 års rättsfall ävenav
haft avgörande betydelse NJA 1969 326. I rättsfall från åretts.
1971 har HD sålunda konstaterat ställföreträdare handlatatt grovten
oaktsamt, eftersom verksamma åtgärder i syfte åstadkommaatt en av-
veckling under hänsynstagande till samtliga borgenärers intressen inte
hade vidtagits i samband med betalningsinställelsen NJA 1971 296s.
ll. Denna tolkning har följts domstolarna. Det har alltså ansetts attav
de subjektiva rekvisiten har innehåll vid fråga straffansvarsamma om

det gällt betalningsskyldighet.närsom

Ans varskrersen

fråganI skall företrädare för juridiskom vem som anses som en per-
får skilja på det straffrättsliga och betalningsskyldig-ansvaretson man

heten. Som lagtexten i 81 § UBL formulerad kanär ställ-änannan
företrädaren, dvs. den företrädaren,legale inte fällas till ansvar som
gärningsman för uppbördsbrott. Ansvar kan emellertid riktas mot

den legale företrädarenän medverkande till dennes brott.annan som
frågal betalningsansvar enligt 77 § UBL innefattar företrädar-om a

kretsen andra intressenter i bolagetäven de legala företrädarna.än
Vem ställföreträdare förär aktiebolag framgår ABL. Hitettsom av
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direktör.verkställandestyrelseledamot ochenskildstyrelsen,hör
hand rik-också i förstapraxisibetalningsskyldighet harYrkande om

företrädarnabeaktatsdåDet harpersonkategorier.dessa ommottats
inflytande dessbestämmande överbolaget ochiintressepersonligthaft

verksamhet.
aktieägarehör vidare§ UBLenligt 77företrädarkretsenTill soma

fråga skatternasbeslut ifattatstyrelseniingåttinte omsommen
Har aktie-direktör.verkställandemed företagetssamrådibetalning

angelägenheterkameralabolagetshaft handsjälvständigtägaren om
medel, harbolagetsförfogatoinskränkt överfullmakteroch genom

betalningsansvar.medförtocksåför bolagetledareställninghans som

skälSärskilda

eftergesellerjämkasfår§ UBLenligt 77Betalningsskyldigheten oma
skäl.särskildafinnsdet

inteharbetalningsskyldighetbestämmelsernatillförarbetenaI om
praxis harIskäl.särskildaskallvadklartgjorts somansessom

innebörd.varierandemånvissiinnebördallmännabegreppets getts en
medundantagsregelnbehandlatdomstolarnaemellertidkanSägas att

restriktivitet.stor
sighänföraeftergift kanoch sägasjämkningskäl förDomstolarnas

omständigheter:följandetill bl.a.
i bolaget,ställningochintresseföreträdarens eget-

bulvanförhållanden,-
betalningsförmåga,företrädarens-

bolaget,iförlusterpersonligaföreträdarens-
skatteinbetalningarna,skötseltidigarebolagets av-

ochålderföreträdarensmotivarbetsmarknadspolitiska samt-
sjukdom.

HDharägarintresseha någotanställdföreträdaren är attAtt utan
före-gällaharjämkning. Detsammagrund för ansetts omansett som

bestämmanderätthansägarintresse,obetydligthaftendastträdaren om
infly-aktieägaresövrigagrundbegränsadvaritbolagetöver av

anställdmedjämförtsdärvidharställningFöreträdarenstande. en
Även aktiernahälftenföreträdaren ägtposition.företagsledares avom

ägarintressehaft betydandedärigenomochbolagetaktieägare itvå
di-verkställandeochstyrelseledamotverksamvaritdettai samt som

påverkamöjligheternafaktiskadegrund attpåHDharrektör attav-
undantagsregelnfunnitbegränsadestarktvaritskötselbolagets ——

haft någoninteföretagethadeåsyftashärfalldettillämplig. I som
beträffandedärförhadeBolagetkontorsorganisation.friståendeegen
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samarbete medintimthafrågor varitadministrativa att etttvunget
aktieägaren.den andreägdesföretagandra avsom

dennabulvanförhållanden. Ijämkninggrund förnärbesläktad ärEn
uppdragåtar sigdenemellertid uttalatHD attharfråga att varasom

fullgöra defrånbli friinte kanstyrelseaktiebolags attledamot av
hän-uppdragmed sådantföljer attförpliktelser ett genomannarssom

eller hanformellendastvaritstyrelseuppdraget atttill naturvisa att av
uppdraget.innebördenförståttharinte av

förluster ipersonligagjortföreträdarenomständighetenDen att
förkapitalbeloppin atthar störrehan egetbolaget, sattt.ex. av

medi föreningintedriften, harfortsättaskulle kunnabolaget ens
harDomstolarnajämkning.grundabetalningsförmågabristande ansetts

grundjämkningförfinns skäldet atthellerregel intei ansett att av
konkurs.arbetsgivarensiförväntasutdelning kanviss

skatteinbe-sinaskötttidigareföreträdarenförhållandetDet att
kronofogdemyndigheterna ochmedsamarbetathantalningar samt att

betydelse ivissfall tillmättsi någraharrestförda skatterbetalat av
emellertidfinnsuttalande HDvägledandeNågotjämkningsfrågan. av

område.på dettainte
rörelsesinskäl fortsattarbetsmarknadspolitiskaföreträdarenNär av

jämkning inteståndpunktenprincipielladenintagiträttspraxis atthar
1972NJAföljandeuttalatår 1972rättsfall frånhar iske. HDbör ett

115 II:s.

särskildatillgripamotiveratfall då detförekomma ärkan attDet
driftmindre lönsamupprätthållanågon tidunderåtgärder för avatt en
rådandeochinkomstmöjligheteranställdastill dehänsynföretagett av

ellerföranledakanSådana hänsyni statarbetsmarknadsläge orten.
form.ellerekonomiskt stöd iföretagenskildakommun annanenatt ge

samhälleligaemellertid förbehållas demåstehärvidlagBeslutanderätten
självbefogenhetintekanenskilde företagaren attdenoch gesorganen

skattebelopp.förfallnaanspråkibidragföretagetskaffa att tagenom

iprincipenangivnaden1014 har1981NJArättsfalletbl.a.I nus.
fri-företrädarenochuppbördsbrottgälldeMåletfrångåtts.månviss

befrielseyrkandeföreträdarensEftersomstraffansvar.frånkändes om
fråga tilldennaförelåg intemedgettsbetalningsansvarfrån staten,av

identitetbakgrund denemellertid,kanbedömning. Man mot somav
betalningsskyldigheten,ochstraffrättsligadetmellanfinns ansvaret

betal-måliblivit densammahadebehandlingentillsigsluta omatt
följande.bl.a.i huvudsakuttalar HDdomskälenIningsansvar.

måsteföretagetinställda påvarit bestämtharmyndigheterBerörda att
särprägladevarit den myckethärtill harAnledningenvidare.drivas

endapraktisktföretagetmedsysselsättningssituationeni tagetorten som
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Ävenindustri. kronofogdemyndigheten har godtagit denna uppfattning
och medverkat till förfallna skatter skulle avbetalas. Krono-att - - -
fogdemyndighetens befattning med skatter och allmänna avgifter avser
endast restförda sådana. Over de löpande skattebetalningarna förfogar
myndigheten inte. regelI det förutsättning förär kronofog-atten
demyndigheten skall kunna medverka till avbetalningsplan för restförda
skatter och hålla inne med konkursansökan, företaget betalar löpandeatt
skatter och avgifter. förevarande fallI har företaget fått betal-- - -
ningsuppskov kronofogdemyndighetenoch har i samförstånd med andra
berörda myndigheter medverkat till långsiktiga rekonstruktionsâtgärder

det måste ha stått fullt klart företaget åtminstone inte vidtrots att att
infallandenärmast uppbördsterminer skulle kunna i ordning inbetalarätt

innehållna källskattemedel. företrädarenAven har haft motivom egna
för fortsätta driften visar utredningen han under den tid åtaletatt att som

haft fog för utgå från berörda myndigheter och särskiltatt attavser
kronofogdemyndigheten godtog han underlät betala källskattemed-att att
len i behörig ordning för han det skulle kunna drivasättetatt
företaget vidare i avvaktan rekonstruktion. fortsattEn drift skulleen
uppenbarligen ha allvarligt bolaget hade försattsäventyrats i konkursom
så anledning härtill förelåg eller bolagets skuld avvecklatssnart annars
i sådan ordning han därigenom hade säkerställt sig riskenatt mot att
drabbas enligt UBL.av ansvar

Noteras bör RSV i allmänna råd aktuella vid 1981 årsatt som var
rättsfall RSFS 1978:6, RSV Ex 1978: kronofogdemyndig-l uttalat att
heten i vissa fall borde beakta arbetsmarknadspolitiska intressen.även
Dessa allmänna råd upphävda och i de nyssnämnda rikt-är numera
linjerna för borgenärsrollen slås fast kronofogdemyndigheten inteatt

arbetsmarknadspolitiskaskall hänsyn vid indrivningen.ta

19.2.4 Associationsrättsliga bestämmelser betalnings-om
skyldighet

Vid sidan nyssnämnda bestämmelser bör vissa andranämnasav
centrala föreskrifter betalningsansvar.om

I 2 kap. 20 § första stycket lagen 1980:1102 handelsbolag ochom
enkla bolag i fråga handelsbolags och bolagsmännens för-anges om
hållande till tredje bolagsmännen solidariskt förattman svarar
bolagets förpliktelser.

kap. 3 § aktiebolagslagenI ll l975:1385, ABL finns regler om
personlig betalningsskyldighet för styrelseledamöter och verkställande
direktör i aktiebolag. Om avskrift aktiebolagets årsredovisning ochav
årsberättelse inte in till registreringsmyndigheten femtonsänts inom
månader efter räkenskapsårets utgång, styrelseledamöterna ochsvarar
den verkställande direktören solidariskt för de förpliktelser som upp-
kommer för bolaget. Ansvar kan emellertid inte krävas styrelse-ut om
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direktören visar underlåtenhetenden verkställandeledamoten eller att
henne. Med försummelseförsummelse honom ellerberor påinte av

verkställande direktörenstyrelseledamoten eller denhär att upp-menas
åliggerunderlåtit fullgöra vadeller oaktsamhet harsåtligen att somav

förpliktelser uppkom-inträder inte föreller henne. Ansvarhonom som
registreringsmyndig-handlingarna har kommit in tillefter det attmer

heten.
personlig betalningsskyl-finns bestämmelserkap. 2 § ABLI l3 om

innebärFöreskrifternafall tvångslikvidation.dighet vilka attavavser
underlåter försättaaktieägarestyrelseledamöter ochdådet ettatt

förutsättningarlikvidation under vissalikvidationsskyldigt aktiebolag i
aktiebolags samtligabetalningsskyldighet försolidariskgäller etten

betalningsansvar han ellerfri frånföreträdare kanskulder. En om
Betalningsansva-inte förekommit.visa någon försummelsekanhon att

från företrädarens sida.uppsåt eller oaktsamhetförutsätter sålundaret
för innehållen preliminär skatt,i fråga inte barakan kommaAnsvar

också förpunktskatterarbetsgivaravgifter, mervärdesskatt och utan
tillkommande skatt enligt UBL.kvarstående ochexempelvis

Överväganden förslagoch19.2.5

för ställföreträdarebetalningsskyldighetgenerell och enhetligEn

avgifteravseende skatter ochBetalningsskyldighetenFörslag:
juridiskrättssubjektföreträderför den ärett personsomsom

ochskall omfatta alla skatterenhetlig. Dengenerell ochgörs
skattekontosystemet.avgifter ingår isom

avgifts-för säkerställa skatte- ochmedeleffektivabehöverStaten att
fordringarna

aktiebolagsformverksamhet drivs i ärutmärkande drag förEtt attsom
verksamheten drabbar bolagetiskulder uppkommerföransvaret som

sitt insatskapital.endast medoch delägarnasådant att svararsom
hänvisasborgenärerreglering innebärassociationsrättsligaDenna att

tillgångar ochbolagetsfordringarförsöka få betalt för sinatill att ur
sig dessapersonligen ärrikta sina delägarnakan kravinte mot vare

skydd förtillfinnsSamtidigteller juridiskafysiska personer.
innebäromfattande regelsystemintressenborgenärernas ett som
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för bolags tillgångargarantier inte försvinner under detatt ett att
verksamheten drivs. Det gäller i huvudsak också andrasagtssom nu
associationsformer, ekonomiska föreningar.t.ex.

grundläggande principen personlig ansvarsfrihetDen för bo-ettom
framgåttlags skulder har, i det tidigare, i vissa fall sidansattssom

särskild författningsreglering inom såväl skatterättengenom som
associationsrätten. det i kanMen dag läggas på denansvar som som

bestämmande inflytande juridisk specifikahar överett person avseren
subsidiärt finns såledesfall. Något heltäckande solidariskt eller ansvar

inte.
Motiven för personlig betalningsskyldighet för juridisken en per-

åtaganden olika starka beroende på vilken ställningsons anses vara
borgenären kreditgivare i vedertagen mening, dvs.har. Större kredit-
institut och huvudleverantörer, förutsätts bevilja krediter grundval

ingående analys bolagets ekonomi och verksamhetensen av avav
framtidsutsikter. Som led i analysen används regelmässigt möjlig-ett
heten skaffa kreditupplysning på bolaget och granska bokslutatt att
eller liknande. bedömning kan leda till kreditgivarenDen görs attsom

sin ställning i förhållande till gäldenären kräver säkerhet igenom en
någon form eller borgensåtagande bolagets ellerägareett ettav av

frånintressesfär. Om kreditgivaren avstårbolag inomannat samma
säkerhet får det betraktas ordinär affärsmässig risktagning.som en

juridisk intar särställning.Bland borgenärer statenen persons en
kreditgivning avseende skatter och avgifter och denStatens löpande

därmed följande borgenärsfunktionen omfattar avsevärda belopp. Men
har inte någon valfrihet i sin roll kreditgivare och borge-staten som

alltså så undantagslöst kravKreditgivningen skernär. gott utansom
form. och skälpå säkerhet i någon Av systematiska praktiska rymmer

skattebetalningssystemet möjligheter till kreditprövninginte heller en
motsvarande den används i samhällslivet i övrigt. Detsom nyss

ställning borgenär inämnda kan innebärasägas att statens som
Samtidigtavgörande hänseenden andra borgenärers.är änutsattmera

förfoga borgenärs-har emellertid över närstaten stora attresurser
skatteför-rollen gäller inte minst organisatoriskt medDetutövas.

förut-valtningen och exekutionsväsendet statliga och desom organ
tillgångsättningar härigenom finns till samordnade åtgärder ochsom

till uppgifter gäldenärens förhållanden. kan också möj-Nämnasom
ligheterna tillgripa bl.a. revision och betalningssäkring. Härtillatt

konkurssitua-kommer förmånsrätten för skatter och avgifter isom en
tion företräde till betalning för sina fordringar. De statligastatenger
fordringarna har emellertid företräde först efter sådana civilrättsliga
fordringar skyddade företagshypotek. Betydelsenärsom genom av

förmånsrätt bör inte överdrivas. väl konkursNär årstatens etten
förbrukadefaktum nämligen inte sällan gäldenärens tillgångar ochär
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i praktikendärmedavgiftsfordringarnaochför skatte-förmånsrätten
värde.utan

och betalnings-revisionbl.a.i formsärskilda institutdeTrots av
situationförfogar över ärdesäkring statensstatensamt resurser som

Även framståkande möjligasärpräglad.borgenär resursernaomsom
tillifrån falletså långtenskilt falltillräckliga i är man serett omsom

ochskatte-enskilda gäldenärerantalethelheten. De stora som
betal-betydandeochkontinuerligadeavgiftsbetalarkollektivet utgör,

antalet redovis-mycketåterkommandede storaningsströmmarna samt
åtgärder kaneffektivatillräckligt sättasbetalningaroch görningar att

avsevärdadet allmännaorsakarfalldebråkdelibarain somaven
finns.insatserbehovdärochförluster av

i förhållandeoch deavgiftsbeloppenochskatte-betydandeDe -
förutsätt-begränsadeavgiftsbetalningarochskatte-antalettill -

allmänhetifordringarnasäkerställa sättförningarna att somstaten
ansvarsinsti-detvår meningenligtmotiverarkreditmarknadenpågörs

avsikt medEnskatteområdet.påutvecklatsställföreträdareförtut som
frågadålångt tidigarestadium änpåregleringsådan är ettatt enen

sådanaförhållandenaaktualiseras göra att statensförmånsrättom
krav.fordringsägarestill andraförhållandeeftersätts iintefordringar

betalningsskyldig-skäl motiverarpraktiskaochprincipiella attBåde
enhetligheten görs

betalningsskyl-föreskrifterfinnsföregåendedetredovisats iSom om
iRegleringen vä-författningar. äri olikaställföreträdarefördighet

företrä-harredovisatsocksålikartad. Somhänseendensentliga nyss
motiveratsharutvidgningutvidgats. Dennasuccessivtdaransvaret av

eftersattsföreträdaransvaromfattatsintedetbetalningar avatt somav
personligtför vilkabetalningarsådanaförhållande till etti ansvar

siggjortsammanhangi dessaDeti fråga. synsättkommakunnat som
avgiftellerskattvissbetalningeninnebäragällande kan sägas att enav

avgiftsbetalning.ellerskatte-någonefterbörinte sättas annan
bestäm-förtillämpningsområdetskettutvidgningdenTrots avsom

heltäckandeinteregleringen i dagföreträdaransvar ärmelserna ensom
betal-grundeniskattebetalningarna. Detcentralagäller devad mera

tillkom-kvarstående ochpreliminära,rättssubjektetsningsansvariga
skattebetalningar kandessainte. Förnämligenomfattasskattmande

denmed stödbetalningsskyldiginteställföreträdare görasalltså aven
regleringen.skatteadministrativa

innehållenavsågställföreträdareförursprungligaDet ansvaret pre-
redo-hararbetsgivarefrågadet attdenna delskatt. Iliminär är attom
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visa och betala in arbetstagares skatter ombud för Någonstaten.som
regelrätt skattskyldighet avseende den innehållna skatten finns inte för

arbetstagaren. Motsvarandeän kan gälla innehållensägasannan
preliminär skatt på och utdelning.ränta

Annorlunda förhåller det sig beträffande arbetsgivaravgifterna. Vis-
serligen har tiderna olika finansieringsprinciper tillämpats inomgenom
socialförsäkringsområdet. Men från ursprungligen ha byggt påatt
egenavgifter utifrån försäkringsmässiga grunder har det skett för-en
skjutning ökad användning allmänna skatter finansierings-mot av som
källa. Numera sker finansieringen till övervägande del arbets-genom
givaravgifter. Såväl ekonomiskt statsrättsligt har socialavgifternasom
till viss del karaktär skatt. För arbetsgivarna gäller såvittav avser
arbetsgivaravgifterna primär betalningsskyldighet. Arbetsgivarna ären
också de enda subjekt för betalningen avgifterna.som ansvarar av

frågaI mervärdesskatt finns direkt skattskyldighet där skattenom en
beräknas på det mervärde skapas i det led skattebördansom som
övervältras. Den skattskyldige kan ombud försägas staten.agera som

En juridisk inkomstskatter, enligt det sagda intepersons som nyss
omfattas regleringen företrädaransvar, kan till denav av om man ser
grundläggande betalningsskyldigheteni princip jämställas med arbets-
givaravgifterna med den karaktär dessa har i dag. Betalningsansvaret
skiljer sig emellertid från det gäller i övrigt i det den juridiskaattsom

här inte för räkning. Med hänsyn härtill skullepersonen agerar annans
det kunna hävdas personlig betalningsskyldighet för den juri-att en
diska ställföreträdare naturlig för skatter änpersonens vore mer egna
i andra fall. Det skatter det i grunden bådeär skatt- och be-som
talningsskyldiga subjektet primärt för. Sett ställföreträdarenssvarar ur
perspektiv kan för övrigt ställningen ombud i praktikensägas att som

i densamma beträffande såväl innehållen skatt förär anställdastort sett
den juridiska ställföreträdareskatter. Som försom personens egna

detta subjekt nämligen företrädarenär inte i grunden personligt an-
svarig för något dessa skattebelopp. Möjligtvis kan kopplingen tillav

personligt starkare då ställföreträdareni de fallsägasett ansvar vara
också har ägarintresse i eller bestämmande inflytande denöverett ett
juridiska personen.

principI sig skäl anförts i sambandgör med tidigaresamma som
ändringar i reglerna betalningsskyldighet för ställföreträdare gäl-om
lande beträffande juridisk inkomstskatter.även tidigareIen persons
sammanhang har det kommit fram betalningar skatter ochatt av
avgifter inte omfattas personligt betalningsansvar eftersättsettsom av

förhållandei till skatte- och avgiftsbelopp omfattas sådantettsom av
förhållandetDet skillnad i ansvarsregleringensattansvar. en om-

fattning finns faktiskt för den skattskyldigeett utrymme att styrager
sina betalningar beroende på ställföreträdaransvar finns ochettom
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för detdet fårkonsekvensermed deså skerrisk förutgör att somen
fårskatteundandragandemöjlighet tilldennaRedanallmänna. anses
generellställföreträdareför görsbetalningsskyldighetenmotivera att

förhållande tilliprincipiella hinderNågraenhetlig. motoch en -
begränsaddettaregelsystem sättnuvarandeomfattningen av —

finnas.kan inteansvarsregleringenutvidgning ansesav
generellt ochordningnuvarandeenligtskulle ettprincip ävenI

hantering. Attförenkladleda till ettföreträdaransvarenhetligt en
ansvarsregleringentillämpningenföreträdaransvar görheltäckande av

gäller inteDetskattekontosystem.påtagligt iblirenklare än ettmer
betalningar dåolikamellane.d.avräkningsordningeftersomminst, en

följdrik-meningenligt vårEnhetlighetendel. ärdennaiundvaraskan
behandlasavgiftsbetalning skallochskatte-varjedäritig systemett
prioriterabetalningsskyldigedenmöjlighet för attpå sätt utansamma

grundenfår det idetvibetalningen. Somandraellerden ansesserena
för varje skattfullgörsbetalningsskyldighetenbetydelsefulltlika att

med dei linjeliggerbetalas. Dettaskall synsättavgiftoch som
redovisningförförutgångspunkternagrundläggande systemett nytt

avgifter.ochskatterbetalningoch av
för skat-betalningsskyldighetenviföreslårbakgrunddennaMot att

skattskyldigarbetsgivare ellerförföreträdareföravgifteroch somter
allaomfattaskalloch enhetlig. Dengenerelljuridisk görsär person

Betalningsskyl-skattekontosystemet.ingår iavgifterochskatter som
medkorresponderapå såkommerställföreträdare sättför attdigheten

avgifterochbetalningsskyldighet för skattergrundläggandeden som
avsnitt 19.1.sedetgälla i systemetnyaavses

skattekontosvstemetiFöreträdaransvarsfrâgorna

iföreträdaransvarsfrâgorhanteringenpraktiskadenSåvitt avavser
betal-denGrunden förtill.följande läggaskanskattekontosystemet

det skatte-ställföreträdare ärkan läggasningsskyldighet ensom
skyldigjuridiska ärföreträddadenavgiftsbeloppeller personensom

detskattekonto kommermånadsavstämningen attVidbetala. ettavatt
avgiftsskyldige,ellerskatt-dendvs.kontohavaren,kontrolleras om

Om det konstateraspå kontot.debiterats attbeloppbetalat dehar som
efterbör,fullgjortsharintebeloppför förfallnabetalningsskyldigheten

riktasbetalning kunnapåkravföretas,behöverutredning ettden som
framgått i detSomjuridiskadenförställföreträdaren personen.mot

endastfallförekommandehärefter i ettlO detavsnitt ärtidigare se
indrivning. Förförlämnasmånad kommergångsaldo attperensom

finnasdetavgiftsskyldiga kommereller attantalet skatt-det största
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i endast förfallodag i månaden. Jämfört med dagens blir detsystemen
i dessa fall inte någon ändring vad gäller bedömningen objektivaav
rekvisit eller subjektiva förutsättningar.

deFör skattskyldiga däremot kommer inbetalningargöra vidattsom
två olika tillfällen i månaden kommer det vid avstämningen inte att
kunna hur del saldo haravgöras uppkommit vid denstor ettav som

eller andra förfallodagen. Dessutom kan byte företrädare förena av
den juridiska ha skett mellan förfallodagarna eller något hapersonen
inträffat inverkar bedömningen de subjektiva förutsätt-som av
ningarna. betalningsskyldighetNär för ställföreträdare aktualiserasen
kan det i dessa fall inte omedelbart böravgöras vem som anses
ansvarig för visst belopp vid viss tidpunkt. Med tillämpningett en av
likafördelningsmetoden se avsnitt 7.2 får då hur delprövas stor av

saldo hänför sig till förfallodag. På så kan medett sättsom resp.
avseende varje förfallodag ställning till både de objektiva ochtas
subjektiva förutsättningarna för företrädares betalningsskyldighet.en

frågaI källskatt, arbetsgivaravgifter och mervärdesskatt kan vidareom
förutsättningarna bedömas beträffande såväl fordringar för aktuella

äldre perioder. Den ursprungliga ordinarie förfallodagen kansom
nämligen alltid Såvitt debitering ytterligareanges. avser en av
inkomstskatt slutlig skatt kan påinte i efterhand densättsamma
ursprungliga förfallodagen kan endastDet konstateras vilketanges.
inkomstår, alternativt räkenskapsår, taxeringsåroch skattensom
hänför sig till. Däremot kan vid vilken tidpunktsenasteanges en
ytterligare slutlig skatt för visst år skulle ha betalats. Dennaett
förfallodag bör i dessa fall den tidpunkt prövningenvara som av
förutsättningarna för betalningsskyldighet knyts till.

förutsättning förEn betalningsskyldighet skall kunna bestämmasatt
givetvis oberoende vilken situationär aktuellär attav som—— —

samtliga rekvisit uppfyllda. Den betalningsskyldighetär vidsom en
sådan prövning kan komma läggas ställföreträdaren berör inteatt
den juridiska skattekonto. Hos detta subjekt har detpersonens
aktuella beloppet redan registrerats.

Ställföreträdarens betalningsansvar skatte- eller avgiftsskuldavser en
för det subjekt företräds finnsoch i grunden kvar hos den juri-som
diska Om ställföreträdaren fullgör den personliga betalnings-personen.
skyldighet beslutats såvitt grundendet i betalningsskyldigasom avser
rättssubjektets skuld, skall i enlighet härmed betalningen föras till detta
subjekts skattekonto.

Av hänsyn till den gjorts personligt betalningsskyldig bör vidsom
betalningar med anledning solidariskbeslut betalnings-ettav om
skyldighet betalningarna i första tillhand hänförliga de skatte-anses
eller avgiftsskulder omfattas sådant beslut. Om inte denettsom av
skattskyldige bör det medsäger andra ordannat attpresumeras en
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betalningsskyldigavsedd för skulder ärävenbetalning är annansom
fall.i dessasåledes inte tillämpasLikafördelningsmetoden börför.

anläggas i deföregående böri detMotsvarande synsätt angettssom
grundas kap.ställföreträdare llförbetalningsskyldighetenfall en

stycket lagen20 förstaeller 2 kap. §§ lag13 kap. 2ABL,3 § samma
enkla bolag.handelsbolag ochom

utformningBestämmelsernas närmare

föreskrifterna betal-syftet medadministrativaFörslag: Det om
Samtidigttydligare.ställföreträdareförningsskyldighet görs

ochförutsättningarsubjektivanuvarandeväsentligtbehålls i allt
befrielsegrunder.

åtgärdadministrativställföreträdareBetalningsskyldighet för en-

solidarisk betal-bestämmelsernahartidigarei detSom angetts om
frånutgåtthänseendenavgifter i olikaochför skatterningsskyldighet

hänvisadestillbestämmelserna komregleringen. Närstraffrättsligaden
skatt inteinnehållenredovisaunderlåtenhetstraff förtilldet attatt

ställföreträdarenarbetsgivarenmed mindre änkunde dömas attut
detdetansågsDärföroaktsamhet.tillskyldig attsiggjort grov

sådanatillställföreträdaren borde begränsasförekonomiska ansvaret
för ochoaktsamhet förelåg. Gränsernaelleruppsåtfall där grov

betalningsskyldighetställföreträdaresregleringenutformningen avav
Såfall.motsvarandeistraffrättsligadetsåledeshar ansvaretstyrts av

ställföreträdaransvaretstrukits underdetsamtidigtsketthar attsom
sanktion.straffrättsliguppfattasskallinte som en

detnaturliga situationeribefrielsegrunder harSubjektiva ansetts av
företräderpå.exempel Denföreträdarförhållanden utgörslag somsom

eller förutse huvudmannensmedvetenalltidintekan omvaraannan
förallt kan krävasockså ha gjortFöreträdaren kan attagerande. som

företrädda subjek-detsituationskadeverkningarnabegränsa somav en
fördelgivetvissammanhangi dessain Detpå ärvägär omentet

tydligt.skyldighet kanförförutsättningarnasubjektivade angesen
ställföreträ-förinte baragällandesighänseendei dettaFördelarna gör

objek-kan klaramyndigheter. Yttersttillämpandeockså fördaren utan
befrielsevilka falliinträder liksomansvarighetför närtiva termer

såvittförutsebarhetskapaaktualiserasskyldighet störstsägasfrån en
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föreskriftreglerings tillämpningsområde. En med klartettavser en
innehåll i allmänhet den enskilde bättre möjligheterobjektivt attger

förstå bestämmelsens verkningar olika svävande värde-änrätt typer av
förutsättningar såsom avsikt, syfte,ringsuttryck och subjektiva uppsåt

eller liknande.
åstadkomma objektivt klara och samtidigt heltäckande regle-Att

Även medringar låter sig emellertid sällan göras. strävan att utanen
rekvisit tydligt och uttömmande förutsättningarna försubjektiva ange

så alltid oundvikligt i någonvisst förhållande blir det gott attett som
förhållanden eller lik-form den enskildes avsikter, personligapröva

fråndet situation då befrielse skyl-nande. I regel handlar enom en
enskildes handlande ursäktligtdighet får grund den ärprövas attav

finns anledning. falleller befrielsegrund Dessaatt av annan angesen
inte uttömmande. Alla situationer kan uppstå kani allmänhet som

inte förutses.nämligen
formats straff-på näraliggande bestämmelserExempel utansom

förebild § UBL.föreskrifter 75 Därrättsliga är sägs att om ensom
förunderlåter avdragarbetsgivare skälig anledning görautan att

för denkvarstående så arbetsgivaren ansvarigpreliminär eller skatt, är
Ett exempel därskatt skatteavdraget skulle ha avsett. annat ettsom

regleringenrekvisit valts den associationsrättsligasubjektivtomvänt är
bestämmelseställföreträdare kan enligt dennai kap. 3 § ABL. En11

aktuella underlåtenhetenundgå han eller hon visar denattansvar om
eller henne.försummelse honominte beror aven

iställföreträdares UBLnuvarande bestämmelsernaI de ansvarom
betalnings-oaktsamhet förm.fl. krävs uppsåt ellerlagar attgrov

finnsSamtidigtpå ställföreträdaren.skyldighet skall kunna läggas
betalningsskyldig-delvis frånbefrielse helt ellermöjlighet medgeatt

finnas särskilda skäl.befrielse skall detheten. För
bristande betalning på grundsubjektiva rekvisitet vidDet ettaven

förställföreträdarerättspraxis tolkats såoförvållat obestånd har i att en
åtgärder för fåskyldig vidtaundgå betalningsskyldighet är attattatt

skulder med hänsynavveckling bolagetstill stånd samlad tagenen av
sådan åtgärd medintressen. Exempeltill samtliga borgenärers en

kan ocksåsyfte in konkursansökan. Detangivet är attatt varage en
konkurs. Ytterligare exempelackordsförhandlinginitiera ärutanen

inleda ackordsförhandling. Sombetalningsinställelse i syfte att en
aktuella åtgärden måsteförutsättning samtidigt denförsta gäller att

skall betalas in.vidtas före den tidpunkt då beloppet
frånförutseende och aktivt agerandeFörhållandevis höga krav på ett

därmed ställföreträdarens sidadet betalningsskyldiga subjektets och
skall ha handlat minstställs således för han eller hon inteatt ansesupp

får innebä-oaktsamt. subjektiva förutsättningarDessagrovt som anses
rimligenskall ha gjort allt vad kan krävasföreträdarenatt avsomra
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eller henne för skydda och borgenärerna kanhonom sä-att en avvar
fångats mindre väl i dagens bestämmelser. Som redan påpekatshagas

formats med administrativa syfte i blick-har emellertid dessa inte sitt
tillkomsten den straffrättsliga regleringen.punkten vidutan styrts av

Även betalningsskyldighet för ställföreträdarebestämmelserna om
innefattarUSAL, ML och LPP krav minst oaktsamhet. Häri grov

föreskrifter förebildmotsvarande varit och i förlängningenhar UBL:s
det straffrättsliga Detta något straffansvardärmed ansvaret. trots att

motiverat och således inte föreskrivits. Betalningsskyldig-inte ansetts
enligt USAL, ML och LPP kan alltså ha formatsheten sägas mera

i åstadkomma enhetliga reglermed utgångspunkt ochsträvan atten en
rättstillämpning på grundval överväganden vadenhetlig än av om som

ändamålsenligt.systematiskt rimligt och Det för övrigtärär mest
ursprungliga straffrättsliga med prövning i allmänockså det ansvaret

förvalet processordning mål betalnings-domstol styrt omsom av
ställföreträdare.skyldighet för

från nuvarande kriminaliseringen avseendebortser denOm man
finns någon koppling mellaninte betald skatt interedovisad men

straffrättsliga ansvarsförut-för betalningsskyldighet ochkriterierna
motiv utformningenvidare avsnitt 20.2. Desättningar se styrtsom

betalningsskyldighet i subjektivt hänseendeföreskrifterna göromav
regleringens igällande. betyder bl.a.inte längre Detsig då att

redanadministrativa syfte kan tydligare. Somgrunden göras sagts var
personliga betalnings-ursprungliga avsikten med deninte den

endast skapainföra strafform. Meningenskyldigheten attatt varen ny
allmännaskulle det möjligt för deteffektiv ordning göra attsomen

denställföreträdare ochsolidarisktkräva ett somansvar av en
bestämmel-då subjekt juridisk Närföreträds dettaäven var en person.

sådan solidariskallvarlig bristkom till sågs det att ensom enserna
förelåg.betalningsskyldighet inte

betalningsskyldig-omfattande utvidgninghär kan denNämnas av
Utredningenharskatter och avgifter diskuteratsheten för omsom av

Förslag1983:23.säkerhetsåtgärder i skatteprocesser SOUsem.m.
i antallångtgående för skattlämnades ettett ansvar annansom

företrädare, vidfall. bl.a. skatteansvar försärskilda Det avsåg
uppgift, vidtill lämnande oriktignäringsförbud, vid medverkan av

vid uthyrningmed bristande vederlag,och andra rättshandlingargåvor
och vid Övertagande näringsverksamhet.egendom avav

föradetaljregleringdet skulle sådan utvidgning ochviSom ser en
betalnings-regleringen ställföreträdaresnuvarandeför långt. Den av

kani väsentliga delar behållas. De ändringarskyldighet bör över-som
enhetligaansvarsbestämmelsernariktas in påbör göravägas att mera

och rättssäkerhetnuvarande kravet skälighetlättillämpade. Detoch
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emellertid kunnabörbehållas. Detsjälvfalletbörtillämpningeni
regleringensoch då speglai daguttrycktill sätt änkomma annatett

förändringnaturligverkar Endensammanhangoch detsyfte som
förebildbör tjänalängreföreskrifter intestraffrättsligadåär att som

enlighet med detdet isakhänseende. Ensubjektivt äri attannan -
befrielsegrunder isubjektivamedrimligtfårsagts ansesnysssom —

angivet slag.reglering aven

betalningsskyldighetförFörutsättningar

betalningsskyldig bör iställföreträdare görasförGrunderna att som
jämknings-förutsättningar ochsubjektivadeväsentligtallt motsvara
och iregelsystemetnuvarandedetmöjligheter rymmer somsom

rättspraxis.utformats iharhänseendenväsentliga
intebetalningsskyldighettidigare böri detPå sätt angettssom

krävaskanrimligengjort vadställföreträdarepåläggas somsomen
betalning intehaft insikteller bordefåtteller honhan attnär enom
betalningarnaställa inåtgärdsådanEn ärkunnakommer göras. attatt

med hänsynskulderallaavvecklingsamladståndfå tilloch aven
bör skeBetalningsinställelsenintressen.samtliga borgenärerstilltagen

ackords-syfte inledaikonkursansökan ellerantingen att engenom en
dröjsmål underrättasbörfordringsägareSamtligaförhandling. utan om

skulder integamlabör krävasoch detställs inbetalningarna attatt
betalningsinställelsenbörVidarebetalningsinställelsen.efterregleras

ackord.ståndfå tilli syfteåtgärdereffektiva ettföljas attav
uppskovmedgettkronofogdemyndighetenförhållandetdetEnbart att
däremotrestförda börblivitskatternadetefterbetalningmed atten

Ställ-betalningsskyldighet.undgårföreträdaretillledainte att en
ordningochi sådan tidhainte attkan härföreträdaren ageratanses

emellertidSå kanfri frångrund bördennaenbarthan ansvar.
för-välgrundadehaftbeträffande denfalletundantagsvis somvara

banklån ocheller fåbetaldafordringaruteståendefå attväntningar att
så falliframför sig,betalningsinställelsenskjutitskälsådana menav

redovisningsperioder.tvåellerförtid, dvs.kortareunderendast enen

betalningsskyldighetfrånBefrielse

förutsättningar göradet finnssådanaförhållandena attärNär att en
avgifterochvissa skatterbetalningenansvarig förställföreträdare av

moti-omständigheterfinnsdetsåundantagsvisdetkan att somvara
Liksombetalningsskyldigheten.fråndelvishelt ellerbefrielseverar

betalningsskyldig-personligaför denförutsättningarnadet gällernär
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reglering i alltomformadbefrielsemöjligheterna ibörheten en
det nuvarandejämkningsmöjligheterdeväsentligt mot somsvara

Även hänseendenhar i väsentligadessaregelsystemet rymmer.
jämkamöjligheterdagensrättspraxis. Förutomutformats i att

hänseendenbefrielse då i vissabetalningsskyldigheten kommer att
innefattas de subjektivareglering igällandeiinbegripa vad nusom

förutsättningarna.
befrielse i första handfrågani sakensliggerDet natur att om

något ägarintresse iinte hardå ställföreträdarende fallaktualiseras i
och för sig skallställföreträdaren iTrotsjuridiskaden attpersonen.

sådan hanshärsituationenställföreträdare kanlegal attvarasomanses
anställds.starkt påminnerställninghenneseller om en

förhållandetdäremot deteller delvis talarbefrielse heltMot att
aktieinnehav hareller närståendesgrundställföreträdaren på egetav

detbestämmande inflytandei eller överbetydande intresse ettett
exempelvisgällerföreträds. Detsammasubjekt omsom

företrädaredel ellerförställföreträdaren tidigare somegen-
betalningsskyldighet,underlåtit fullgöraatt en

betalningsförsummelser,upprepadefrågadet är om-
längrespriddaförsummelserfråga överdet ärär ensomom-

ellertidsperiod
riskkapital iavgiftsbeloppskatte- eller använts versam-som-

heten.

ställföreträ-grundeni fråga denheller kommainteBefrielse bör att
själv gjortdärföri verksamheten ochkapitaltillskjutitdaren eget en

tillheller hänsyndrift.dess fortsatta Inteekonomisk förlust genom
befrielsemotiverabörarbetsmarknadslägetlokalaeller detanställda

verksam-skäl drivasådanabeslutatställföreträdarenfall dåi de att av
ochskatte-form förfallnakrediter ihjälpmedvidareheten avav

frånbefria företrädarenmöjligheternaUtanföravgiftsbelopp. att en
betalningsin-situationenfalla denbetalningsskyldighet bör även att en

försök gjortsmotiveringenmedframtidenskjutits attställelse att
utdelning kanförhållandetpå Detverksamhetenöverlåta attannan.

helleri sig intekonkurs bör utgörajuridiskai denförväntas personens
befrielse.skål för

betalningsskyldighet prövasdet då fråganfall kansällsyntaI om
begränsadbetalningsförmåga starktställföreträdarens ärkonstateras att

förhållande. Omliknandeellersjukdomålder,grundpå annat om-av
befrielse bör krävasleda tillskall kunnadetta slagständigheter attav

kortpå såvälbedöms nedsattbetalningskravförmågan klara somatt ett
grund ihar sinför befrielseförutsättningarsikt. Delång ensom

iförhållandenpersonligaochbetalningsförmågaställföreträdares
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får fallövrigt i angivna hänseenden i varje enskilt denvägas motnyss
sig gällandeallmänna restriktivitet här och de skälgör motsom

befrielse angetts.som nyss
rörande befrielseVid sidan nämnda omständigheter ställ-av enav

finns faktorerföreträdares betalningsskyldighet slag kanannatav som
hänförasför betalningsskyldighet begränsas. De kan tilltala att om-en

handläggnings- eller processekonomiska skäl. Det kanrådet för vara
värderingsproblemfråga utredningssvårigheter, avseende till-om

betalningsförsummelse, ställföreträdarensgångar, omfattningen av en
Sådana omständigheter kan motivera skatte-betalningsförmåga e.d.

skede eller under pågåendemyndigheten i inledandeatt ett process
beträffandebetalningsskyldighet endast del detgällandegöra en av

föravgiftsbelopp inte betalats. Skäl begränsningskatte- eller som av
också situation ställföreträ-betalningsskyldigheten kan finnas i nären

tillgångar kan erbjuda vissa upplå-daren saknar utmätningsbara men
nade medel.

ställföreträdare aktualiserasbetalningsskyldighet förNär väl ären
förlusterna för detsynvinkel centrala begränsadet attstatens mestur

inte sällan på bl.a. ställ-Förutsättningarna härför byggerallmänna. att
ekonomiskamöjlighet klara sinföreträdaren fortsättningsvis har att

häroch avgifter ibetalningsskyldigheten för skattersituation. Redan
förvärvsmöjligheter inomfall då hindra ställföreträdarensavsedda kan

beslutresultatetdel kanöverblickbar tid. För ettstatens omav
i samband medfall bli bättrebetalningsskyldighet i vissa avsevärt om

förmåga klaraochställföreträdarens viljahänsyn tillbeslutet atttas
Är framtida betalningargod förbetalningar.kommande attprognosen

ställföreträdarensmotiveraskötas kan dettakommer attatt anpassa
betalningsförmåga. Medhans eller hennesså detatt motsvararansvar

meningsfullt besluta betalnings-regel inteord det iandra är att om
kommavad ställföreträdaren kan bedömasi vidare månskyldighet än

givetvis in det före-detta sammanhang börfullgöra. I vägasatt om
avseende andra skulder. Om såindrivningsuppdragsamtidigakommer

betalningsförmågan och möjlig-infallet får dessa näräven vägasär
bedöms.förlusterna förbegränsaheterna statenatt
i egenskap borgenärfall Skattemyndighetenhär angivnaI gör enav

något och i så fall hur mycketbedömningi grunden ekonomisk omav
förställföreträdare på betalningkrävakan vinnas att engenomsom

huravgiftsskuld,skatte- ellerden juridiska stora resurserpersonens
in Enligtskallutredningshänseendeexempelvis i sättas etc.som

för-angivet slagordning betraktas omständigheternuvarande somav
förutsätt-resultatSamtidigt de tilllikningsgrunder. leder somsamma

betalningsskyldigheten begränsas.befrielse,ningarna för dvs. till att
exklusivtfrån Skattemyndighetenskiljer sig dessa i detMen de att

betalningsskyldigheteninskränkamöjlighetendisponerar över att av
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förhållanden kanprocessekonomiska skäl. Dessaellerhandläggnings-
överprövande instanser.för bedömningbli föremålalltså inte av

ställföreträ-förutsättningarna förde subjektivaDet sagts omsom nu
begränsningarväsentligti alltbetalningsansvardares sammarymmer
tillämpningenuttryck ihar kommit tillpersonligadet ansvaret somav

på följande Enkan sammanfattasbestämmelser och sätt.dagensav
avgifterochbetalningsskyldig för de skatterställföreträdare bör göras

endastskyldig betalaföreträdsden juridiska är att omsompersonsom
förkan krävasfall inte gjorts vadförekommandeidet att av-som

samtligatillmed hänsynskulderjuridiskaveckla den tagenpersonens
befrielse heltfinnas medgebörUtrymmeintressen.borgenärers att

finns särskilda skäl.detbetalningsskyldighetendelvis fråneller om
ställföreträdarebeträffandeförsta handaktualiseras iBefrielse utan

subjektetinflytande i det företräddabestämmandeellerägarintresse
välgrundadehaftställföreträdarenbl.a.kan motiverasoch attav

ochförutsättningarnaekonomiskaförbättringar deförväntningar avom
betalningsinställelsen ellertid dröjt medkortaredärför under atten

grundbegränsadbetalningsförmåga starktställföreträdarens är av
omständighet.härmed jämförbarsjukdom ellerålder, annan

ställföreträdaresförändrade formenuttrycktapå dettaDen sätt
betalningsskyldighetensframhåller den solidariskabetalningsskyldighet

i regleringen.enhetlighetenSamtidigt ökassyfte.administrativa
tillämpa.lättaresammanhang blir dentill sittGenom attatt anpassas

minskar svårig-företrädssubjektoch detställföreträdarenFör som
avgiftsbe-ellerbristande skatte-följdernabedömaiheterna att enav

betal-ställföreträdaresrörandeändringarnaföreslagnatalning. De
regleringenstydliggörautveckla ochsåledesningsskyldighet kan sägas

förgarantierskapamöjligheterbristandesäkra attsyfte attstatensatt
delsåstadkomsavgifter fullgörs. Dettaochskatterbetalningar av

omfatta allabetalningsskyldigheten tillutvidgningen attavgenom
delsskattekontosystemet,skall ingå iavgifterochskatter genomsom

föreskriftsform.administrativen

uppgift lämnatsdå oriktigbetalningsskyldighetStällföreträdares som
tillgodoförts ingående mervär-felaktigtskattskyldigetill denlett att

desskatt

ställföreträdaresbestämmelserfinns förutom deML16 kap. 17 §I om
möjlighetföregåendebehandlats i detbetalningsskyldighet attensom

överskjutandetillbakabetalaställföreträdare skyldiggöra atten
förgodo medtillskattskyldigeförts denmervärdesskattingående som

faktisktbeloppomfattar barainteBetalningsansvaretbelopp. somstort
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kvittasbelopp eller iden skattskyldigeåterbetalas till ävenutan som
förutsätt-1993/94:50 291. Enordning avräknas prop.föreskriven s.

förhållande har sin grund idettaför betalningsansvaretning är attatt
har lämnat orik-uppsåtligen eller oaktsamhetställföreträdaren grovav

uppgifter.tiga
mycket omfattningåterbetalar iSkattemyndigheterna mervär-stor
ingående mervärdesskatt. Avse-överskjutandedesskatt utgörssom av

också kvittningingående skatt utnyttjasavseendevärda belopp som
återbetalningar meddel fall skermervärdesskatt. Iutgåendemot en

handlingdeklaration elleruppgifter lämnas iledning annanensomav
siguppgifterna kontrolleras visaroch i efterhand när varasom
fall påskattskyldige i sådanaovanligt den ärfelaktiga. inteDet är att

tillbakaSkattemyndigheten kräverkonkursobestånd eller försatt i när
dess-fall förekommer detmångautbetalade beloppet. Idet felaktigt

tillgodogjort sig medelskattskyldigeför denföreträdareattutom ur
subjektet.det företrädda

aktuellt kopp-fallfinns i detnuvarande ordning ärEnligt ensom nu
straff-ochkan beslutasbetalningsskyldighetling mellan den ettsom

§§ ML.10 och 12föreskrifterna i 19 kap.rättsligt genomansvar
Även lämnatskattebrottsutredning har1993 årsmed de förslag nusom

förallmänhetf torde i278 f och 3351995:10SOUse ansvars.
iaktualiseras1971:69 kunnaskattebrottslagenenligtskattebrott

personligt betalnings-ställföreträdare kansamtliga fall görassom en
fårmervärdesskatt. Dettillgodoförd ingåendefelaktigtskyldig för

förening med all-angivna fall ikriminaliseringendet ärattantas av
juridiskförfrån personligtfrihetprincipermänna per-ansvar enom

föreskrifterna.utformningenligger bakomförpliktelser avsomsons
fel-avseendeställföreträdarebetalningsskyldighet förFrågan om

undantags-såaktualiserasmervärdesskattaktigt tillgodoförd gott som
preliminäravseende innehållengällandelöst samtidigt görssom ansvar

bedömnings-fördeldärförarbetsgivaravgifter. Detskatt och är en om
betalningsskyldighet iförutsättningarna förbl.a.grunder såvitt avser

betalaunderlåta tillväsentligt likartade. Attolika fall i allt är att staten
tilluppgifter lederoriktigalämnavisst beloppin attett ensomresp.

frågor iemellertidmervärdesskattåterbetalningfelaktig är somav
därförfallnämndamellanåt. Vissa skillnader ärskiljer siggrunden

naturliga.
handling. Detsam-aktivåterbetalning skattbegäran ärEn enavom

mervärdesskattutgåendereduceringskattskyldigesgäller den avma
fog för ställahärtill finns detMed hänsyningående skatt.med att

tillställföreträdarenochden skattskyldigehöga kravmycket att se
för inskränkningarkorrekta. Utrymmetuppgifter lämnasde äratt som

subjektivahänför sig till debetalningsskyldigheti företrädarens som
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fallbör i dessabefrielsegrundersubjektivaförutsättningarna eller vara
starkt begränsat.

kan bli aktuellbetalningsskyldighetpersonligfall dåi andraLiksom
närståendesellersåvittställningställföreträdarenshar egetavser

betydelse.företrädda subjektetdetinflytandeochägarintresse över
kvittning ellerförfogaexempelvis kunnatställföreträdaren överHar en

förverksamheten ellerriskkapital idetoch gjortåterbetalning som
personligadetuteslutet begränsaprincipbör det idel attvaraegen

ansvaret.
hänför sigbetalningsskyldighetenförgrundentillMed hänsyn att

beskaffenhetuppgiftensuppgiftoriktiglämnandet äventill är avav en
ursäktligframståsig kanuppgiften ioriktigaDenintresse. omsom

svårbedömd el-redovisningsfråganoklart ellerrättslägetexempelvis är
idetemellertid normalt krävasfår detfallovanlig. dessaI attler sam-

så-motsvarande lämnaselleråterbetalningmed begäranband omen
den ak-uppmärksammasSkattemyndighetenupplysningardana att

uppgifter skattkompletterandesådanaHarfrågeställningen.tuella trots
frånför befrielsegrunddet finnasskattskyldige bördentillgodoförts

gälla denbörbetalningsskyldigheten. Detsammapersonligaden om
återredovisa detochuppgiftoriktigskattskyldige rättaatt enavser

omöj-omständigheteroförutseddagodoförda beloppettillfelaktigt men
befrielseförförutsättningarnafrågafullständig rättelse. Iliggör omen

ställföret-beträffandedet tidigareitill dethänvisasövrigti sagtssom
fall.betalningsskyldighet i andrarädares

UBLenligt 77 b §för makeBetalningsskyldighet

skattmedhjälpande makesförBetalningsskyldighetenFörslag:
slopas.

kanför makebetalningsskyldigheti 77 b § UBLBestämmelserna om
delatsbeskattningenvidnäringsverksamhetinkomstaktualiseras när av

inkomstskattbetalar inskattskyldig inteOm giftmakar.mellanupp
näringsverksamhet, så ärmakesförvärvsverksamhet igrund annanav

sambandIbetalningsansvarig för skatten.solidarisktmakenandreden
inkomstupp-reglernainfördes uttaladesföreskriftenmed att omatt

kommunalskattela-till 52 §anvisningarnastyckettredjedelning se av
underlåtersamförståndiså makarna attmissbrukaskundegen att
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betala skatt och denna inte heller kan indrivas prop.att 1975/76:77
70.s.
Antalet fall där makeansvaret aktualiserats har sedan regleringen

kom till varit begränsat. hänsynMed till den speciellaytterst situation
regleras torde detta förhållande inte kunna hänföras till be-som att

stämmelserna haft någon påtaglig allmänpreventiv funktion. I stället
får farhågorna för missbruk ha visat sig överdrivna. Motanses vara
denna bakgrund vi regleringen bör kunna upphävas. Tilläggasattanser
kan det redan tidigare har föreslagitsatt bestämmelsen böratt

SOU 1983:23mönstras 319.ut, se s.

19.3 Beslutsordning i fråga ställföreträdaresom
betalningsskyldighet för skatter och avgifter

19 1 Inledning
.

I det föregående föreslagitshar betalningsskyldigheten för ställ-att
företrädare generell och enhetlig.görs Den skall omfatta alla skatter
och avgifter ingår i skattekontosystemet. Det har också föreslagitssom

bestämmelserna ställföreträdares betalningsskyldighetatt formasom
med sitt administrativa syfte i förgrunden. Samtidigt skall emellertid
hänsyn till subjektiva förutsättningar och befrielsegrunder.tas

Det de administrativa förutsättningarnanämnts innebärsom nu om
i sig regleringen ställföreträdares effektivare.att görsav ansvar
Angivna ändringar det vidare naturligtgör handläggnings-övervägaatt
formerna och beslutsordningen i fråga betalningsskyldighet förom
ställföreträdare.

Det bör emellertid klart de i det tidigare föreslagnagöras att
ändringarna kan genomföras för sig inbördes samband. Deutanvar

inte heller i någon delär nödvändiga förutsättningar för ändratett
beslutsförfarande. Omvänt gäller ändrad beslutsordning inteatt en
förutsätter justeringar i administrativt hänseende. självfalletMen
verkar förslagalla i riktning, nämligensammantaget göraattsamma
regelsystemet betalningsskyldighet för ställföreträdare enklare ochom

effektivt.mera

19.3 .2 Nuvarande beslutsordning

Talan lägga betalningsskyldighet ställföreträdare för arbets-attom
givare eller skattskyldig juridisk förs i dagär vid allmänsom person
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nuvarande föreskrifteromfattarföregåendei detdomstol. Som nämnts
preliminär skattinnehållenförutombetalningsskyldighetpersonligom

mervärdesskattsjömansskatt,arbetsgivaravgifter,bl.a. samtäven
personligprisregleringsavgifter. Bestämmelserochpunktskatter om

1994: 1550.tullagenockså i 38 §betalningsskyldighet finns
åklagarenföraspersonligttalannärvarande kanFör avansvarom

underlåten inbetalningåtalas förställföreträdarebrottmål näri ett en
detkriminaliserat. Närfalldet endaskatt, dvs. ärinnehållen somav

arbetsgivaravgifter imervärdesskatt ellerexempelvisgäller motsvaran-
personligtföradetta talaninte åklagaren sättfall kande ansvar.om

inte pådessa betalningarbeträffandegrundar sigBetalningsansvaret
hän-Skattemyndighetenfalli dessagärning. I ställetbrottslig ärnågon

i den ordningefter stämningdomstolvid allmänföra talantillvisad att
det gäl-förastalan måstesådan även närtvistemål. Enförgällersom
aktuelltintebrottmålnågot ärenligt UBLpersonligtler omansvar

förts ianledning intebetalningsansvartalaneller sam-annanavom
brottmålet.medband

betalningsansvareller utdömdesmedgavsoch 19941993årenUnder
betalningsskyldighetenomfattadeår 1994år. Förfall550i caperca

avslutadesärendenOmkring 200kronor. utom-miljoner200 genom
avslutadestalan väckts350 falli deförlikning ochprocessuell caca

be-personligtalanför åklagarenförlikning. Dessutom60 omgenom
fall år.400brottmål i omkringsamband meditalningsskyldighet per

överväganden förslagoch319. 3
.

ställföreträdareförbetalningsskyldighetBeslutFörslag: om
skall kunnaBesluten över-skattemyndigheten.fattasskall av

till länsrätten.klagas

myndigheterfleraresurskrävande förprocessföringBlandad

förbetalningsskyldighetenpersonligadenbörTill början sägas atten
kanändringarnaföreslagnatidigarei detmed deställföreträdare anses
motverkagällerordning detändamålsenlig närhuvudsaki attensom

emel-brister finnsdelbetalningsstadiet. Enskatteundandraganden
istarktkan bl.a.hänseende. Det sättasprocessuelltfrämst ilertid

handläggs allmänfrågordennalämpligtdetfråga är att typ avavom
kan härminstgäller. Inte nämnasden ordningoch idomstol som nu
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försprocessföringen. Ibland talan Skattemyndighetenden blandade av
för tvistemål. fallden ordning gäller I andra överlåts det påi som

förekommerföra talan i samband med brottmål. Detåklagaren att
Kronofogdemyndigheten föra talan.också det uppdrasatt att

från år 1992 angående vissa frågor ekonomiskutredningI omen
Riksåklagaren och Rikspolisstyrelsen förordat detbrottslighet har att

Skattemyndigheten föra talan personlig be-skall komma att oman
samtliga fall. Motiven härtill de vinsternatalningsskyldighet i är stora

handlägga dessa ärenden.åklagare inte behövaför polis och attav

0

tidigtmöjligheter avgörandeSkattemyndighetens roll och äratt agera
förlusterför begränsaatt statens

ställföreträdare initierasförbetalningsskyldighetFrågan avenom
Skattemyndigheten utreder ochocksåskattemyndigheten. Det är som

kan alltsåbetalningsskyldigheten. Med dettagrunden förbedömer
skall väckas.i någon formtalanSkattemyndigheten sägas avgöra om

Skattemyndighetenpraktikenalltså så det iRedan i dag det ärär att
någonhänseenden bestämmernyssnämndabeslut i omsom genom

betalningsskyldighetkommer ställföreträ-krävaspersonlig utatt av en
i sååklagarenSkattemyndigheten ellerdare. kanNämnas gottatt som

betalningsskyldig-yrkandetväcks får bifall tillsamtliga fall talan om
het.

för hela prövningenockså aktivt,Skattemyndigheten svararagerar
beslutanderättenbetalningsskyldighet ochfrågan närutövarav om

sådanaingås. Somutomprocessuella förlikningar ärnämntsnyss
har skatte-princip motsvarandeförekommande. Ett ivanligt ansvar

harSkattemyndighetenförlikning undervidmyndigheten processen.
för deni väsentliga hänseendeninflytande ochsåledes stortett svarar

betalningsansvarpersonligtfråganarbetsinsats krävs när omsom
aktualiseras.

ställföre-frågantidigare aktualiserasframgått i detSom omnumera
fråganVanligtvis itidigt stadium.oftast påträdaransvar tasett upp

vid olika skattebeslut eller ibetalningspåminnelse,samband med en
då förfarandet nåtttidpunktperiodkontroller. Vid densamband med

har vanligendomstolsprocessaktuellt medlångt detså äratt enen
dekan detrestföras. Vidarehunniteller flera antas attposter

inledsaktiviteternaför indrivninginte lämnatsfordringar närsom
ipågår. Somtid dessaöverlämnas under denkommer sagtsatt som

fordringar lämnasordning obetaldaenligt nuvarandetidigare skalldet
Iförfallodagen.två månader efterkronofogdemyndighetentill senast

harskuldske snabbare. Närskattekonton kan dettamedett systern en
6gäldenärsutredningkronofogdemyndighetenrestförts skall göra en
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ingårindrivningslagen. l sådan undersöka gäldenären har§ atten om
tillgångar,några utmätningsbara gäldenärens totala skuldsättning,

näringsverksamhetsorsaken till skuldernas uppkomst, eventuellen
resultat möjligheten till återvinning. Uppgifteromsättning och samt

myndighetens register och från skattemyndighetens registerfrån eget
viktiga källor i denna utredning.är

betydelse för kronofogdemyndighetens utsik-givetvisDet är storav
på aktivtfordran ställföreträdartalan försdriva in sätt.ettatt attter en

anledningsig självt det inte finns någonSamtidigt säger startaatt att
förställföreträdare personligt ansvarigarbete inriktat på göraattett en

bedömt skul-fall kronofogdemyndigheten redan harskuld i de atten
redanbetalas den juridiska Somden kommer ärsagtsatt av personen.

ställa borgen bolag medgesställföreträdaren skalldet regel när ettatt
fråganförhandlingar det naturligtbetalningsuppskov. I dessa är attett

måste dåKronofogdemyndighetenställförträdartalan kommer upp.om
skältill ställföreträdartalan aktuell. Ettsjälvfallet känna är motom en

ställföreträdarenställföreträdaransvar kanföra talan attatt varaom
allmänna det inte finns någraså skuldsatt detredan är attgentemot

skalldel tillkommande fordringsbelopputsikter någon ettatt av
betalas.

huvudsakställföreträdaransvar har under 1980-talet iArbetet med
fempå aktiebolag försatts i konkurs. Under deriktats in senastesom

arbetat medemellertid skattemyndigheterna på aktivtåren har sättett
bolag. Betalningsskyldighetställföreträdaransvar avseende verksamma
i utsträckning redan iställföreträdare har bl.a. aktualiseratsför stor

vid denbetalningspåminnelser och,samband med nämnts,som nyss
periodkontrollen. Arbetet medår allt aktivareunder att ta uppsenare

så tidigtför ställföreträdare redan påbetalningsansvarfrågan ettom
effektiviteten iinriktningen förbättrahar sin grund istadium att

allmänpreventiva effekten.och denskattebetalningssystemet
eller kronofogdemyndig-skattemyndighetenIbland händer det att

försöker sina tillgångar oåtkom-företrädarefårheten göraattveta en
stadiumdet finnas skäl på tidigtsituationer kanliga. I sådana att ett

säkringsåtgärder.aktualisera frågan om
framgår de gäldenärerdet tidigaredet redovisats iAv attsom

för ställföreträdare aktualiserasbeträffande vilka betalningsansvar
skattemyndighetens och kronofog-föremål för bådegångermånga är

har de båda myndigheternaåtgärder.demyndighetens Sammantaget
ställföreträdaren.gäldenären och Ettkunskaper bådeofta stora om

betalningsskyldighet börställföreträdaresavseendeeffektivt system
finnssamlade kunskap och kompetensutgå första hand från deni som

måsteDubbelarbete onödiga barriärermyndigheter. ochhos dessa
självfallet undvikas.
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kronofogdemyndighe-skattemyndighetens ochFörhållandet mellan
diskuterats inom skatteför-uppgifter i borgenärsfrågor har nyligentens

uppbördseffektivitetAmalia Förbättradvaltningen, rapportense -
direktiv varit utgångs-enlighet med deRSV Rapport 1995:6. I som

restföringstillfälletföreslåsför arbetet med ännupunkt attrapporten
myndigheternas kompe-mellantydligare i dag skallän gränsenvara

båda myndigheternasSamtidigt itensområden. sägs rapporten att
ökadden s.k. skattekedjan börinflytande göras störreöver genom en
vidtainformationsutbyte inför beslutoch ökatsamverkan attett om

skiljelinje skall gå vidStällningstagandetvissa åtgärder. att en
således beträffandegälla generellt ochrestföringen även ansvaravses

restförda fordringar detför ställföreträdare. frågaI som avserom
kronofogdemyndigheten bli handläg-skulle dåföreträdda subjektet

gande myndighet.
utgångspunkt iavgifterskatt eller deGrundbeslut den ärsomom

hosför ställföreträdare liggerbetalningsskyldighetfråga beslut omom
det naturligtpå den grundenSkattemyndigheten fatta. Redan är attatt

för-tilldag ställningsker iSkattemyndigheten ävensätt tar omsom
betalningsskyldighetaktuellt medsådana dethållandena ärär att en

mångai dessa fallTidiga insatserställföreträdare.riktad ärmot en
någon delavgiftsskuld tillför skatte- ellergånger avgörande om en

avgiftsskyl-skatt- elleri samband med denskall bli betald. Redan att
utvecklade rutinerpå många hållskuld finnsdige påminns betalaatt en

kategorier gäldenä-beträffande vissaärenden elleri vissa typer avav
personligainnefattar bl.a.Rutinernautverka betalning.för attrer

ställföreträdaran-eller frågantelefonkontakter med gäldenären att om
sigslag har visatpåtryckningar dettaPåminnelser ochtas avupp.svar

betydelsentillmedel. Med hänsyneffektiva betalningsfrämjandevara
Skattemyndighetenmening viktigtinsatser det enligt vårtidiga är attav
detta stadium. Detaktivttillräckliga kunnaatt agerages resurser

förföljer fråganskattemyndighetenockså lämpligtär att om ansvar en
avgiftsskuldskatte- ellernågon delställföreträdare oavsett av enom

löpande vilkaskulderindrivning. regel uppkommerför Ilämnats nya
åtgärder ini-skattemyndighetens beslut ochsin grund ihar utöver att

avgifts-ellerden skatt-samlati tidigt skedetieras är ettett grepp om
betydelsefullt förförhållandenaktuella och framtidaskyldiges

i skattebetalningssystemet.resultatet
handläggerskattemyndighetenför endasttalar såledesMycket att

i dessaställföreträdare. Attförbetalningsskyldighetfrågor om
betalningskravmyndighet handläggerfrågor vissspecifika motetten

skede ochi visstställföreträdaren,gäldenär, dvs.ifrågasatt ett enen
fordranberoendeskedemyndighet i ett enomsenareannan

Änändamålsenlig ordning.kan knappastrestförts merses som en
samtidigtvissa fallbåda myndigheterna iblir det, eftersomtydligt
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skulle kunna aktualisera företrädare skattemyn-ett motansvar en -
digheten avseende fordringar inte lämnats för indrivning ochsom
kronofogdemyndigheten beträffande restförda fordringar. Såvitt avser
betydelsen fordran lämnats för indrivning detatt iär dessaav en
fall inte heller företrädarens skuld restförts skuldutansom en
hänförlig till det subjekt företräds. Principen restföringensom om som

skiljelinje mellan myndigheternas kompetensområden kan därfören
inte lämplig det gäller frågornär ställföreträdares betalnings-anses om
skyldighet. Enligt vår mening bör inriktningen här i stället attvara
stärka skattemyndighetens möjligheter handlägga dessa frågoratt

effektivt Somsätt. detär nämligen förett effektivsagtsnyss en
hantering centralt med tidiga insatser, dvs. åtgärder in såsättsatt snart
det konstaterats betalning uteblivit. Självfallet bör handlägg-att en
ningen i alla led inbegripa båda myndigheternas kompetensatt
utnyttjas samarbete och informationsutbyte.näraettgenom

eflektivafeBeslut Skattemyndigheten handläggningav ger en

skattemyndighetensTrots centrala roll förfogar myndigheten i dag inte
handläggningen i allaöver led, eftersom betalningsskyldighet för

ställföreträdare beslutas domstol. Att möjlighet till domstolspröv-av
skall finnasning beträffande beslut personlig betalningsskyldighetom

givet. Samtidigt innebär denär nuvarande ordningen med prövning i
allmän domstol effektiviteten i handläggningen begränsas. Brott-att
målsprocessen inte sällan tidsödande,är vilket till del kan sägasen
gälla tvistemålsordningen.även Många gånger snabbt vidtagnaär
åtgärder enda möjligheten få till stånd rättelse och det sigsägeratt
självt tidigare effektiva medel in desto förut-sättsatt större är
sättningarna begränsa förlusterna föratt staten.

vissa målI personlig betalningsskyldighet invändningargörsom
beträffande förekomsten eller omfattningen skatte- och avgifts-av
beloppen. Ställning måste då till invändningarna bärkraftiga.ärtas om
Med nuvarande indelning domstolsorganisationen och fördelningav av

anförtrosmåltyper beskattningsfrågor olika slag de allmänna för-av
valtningsdomstolarna. Det skatterättsliga inslaget i företrädarfallen är

sådan betydelse det redan på grund härav faller sig naturligtattav att
handlägga dessa på beskattningsbeslutsätt i övrigt, dvs.samma som
i förvaltningsrättslig ordning. Skattemyndigheten skulle då i före-
kommande fall de beskattningsfrågorpröva aktuella och andraärsom
bakomliggande omständigheter. Detsamma gäller vid den fortsatta
handläggningen i allmän förvaltningsdomstol.
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förhållandeoffentligrättsligthandlardetkanTilläggas ettatt om
betalningsskyldighet kanenskild Denochmellan somstaten person.en

nämligen skatt ellerställföreträdareläggaskomma att avseren
detförhållandet änallmänna. Detavgift till det att annan person

för skatte- elleransvarigsolidarisktsubjektetskattskyldiga görs
karaktärursprungliga fordransdenförändrar inteavgiftsbetalningen

Även företrädaren börallmänna.avgift till detellerskatt gentemotav
sådan fordran.behandlasvår meningenligtden ensom

vissa snarlikaroll iskattemyndighetensbörPäpekas här även sam-
frågorförsta instansi dagSkattemyndigheten prövarmanhang. som

taxeringslagenavgifter enligtsärskildaandraochskattetilläggom
uppkommer i dedel demliknar tillfrågor1990:324. Dessa somen

vida det i bådaså tillgäller bl.a.ärendena. Detdiskuterade attnu
sanktion dettillämpaavstå frånmöjligheterfinnsfallen attatt omen

subjektivaskålende särskildafallfleraskäl. I utgörssärskildafinns av
nuvarandefinns irekvisitsubjektivasnarlika debefrielsegrunder som

också förkommerbetalningsskyldighet. Detsolidariskföreskrifter om
beslutfatta§ UBLenligt 75Skattemyndighetenpånärvarande attan

i detskattarbetstagarensföransvarigarbetsgivaregöraatt enom
underlåtitanledning har göraskäligarbetsgivaren attfallet utanatt

frågagäller iskatt. Detsammakvarståendeellerpreliminärföravdrag
makefall påföravissaiUBLenligt 77 b §beslut att ansvarenomom

skattemyndighetenskanskatt. Härutöver nämnasmakensandraför den
eftertaxering, vilkenbeslutaförsta instansbefogenhet att omsom

barainteEftertaxeringsfallen kandomstol.ankomtidigare avse
högamycketfrågorprocessuella ävenochrättsliga utansvåra

avgörandegivetvissådana kanBetalningenskattebelopp. vara avav
efter-beslutskattskyldige, vilket görför denbetydelse att ett om

propositionregeringensIingripandekantaxering natur.ytterstvara av
f1971995/96:l70 sägsskattebrottslagen prop.översyn s.avom

ochför skatterbetalningsskyldighetavseendeverkställighetvidare att
1980:1102lagen20 §i 2 kap.bestämmelsernaenligtavgifter om

beslutgrundbolag kanenkla ettoch ägahandelsbolag avavrum
Vi harför bolagsmannen.betalningsskyldighetskattemyndigheten om

fastställaförgällervaduppfattning sättet attnågoninte annan
bestämmelserocksåföreslåspropositionenbetalningsskyldigheten. l

frågaibestämmelsennämndadengrundfordranatt nuavenom
gällerordningin ifå drivasskallavgifterochskatter somsammaom

avgiftsskyldige.skatt- ellerdenindrivningför mot
hinderandraellerprincipiellanågrafinns det intedetSom ser

personlig be-beslutaanförtrosskattemyndigheten att ommot att
fördelarvinnsställföreträdare. Tvärtomförtalningsskyldighet stora

skattemyndighetensinnebärocksåordningmed denna attsom
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grundläggande beslutdebeslutsbefogenhet kommer motatt omsvara
myndighetensbetalningsskyldighet är ansvar.som

ordning.väsentligt med sådanhandläggningen ökarSnabbheten i en
bevakaSkattemyndigheten bättre möjligheteri sinDetta attturger

SkattemyndighetenFörutsättningarna föravgiftsfordringar.ochskatte-
påpekats bör påborgenärsroll förbättras. Som redanaktivutövaatt en

skattebortfall kunnaför allmänna i formförlusterna detdetta sätt av
Samladeskrivelse 1994/95:217jfr regeringensbegränsas även

brottsligheten och bet. l994l95zJuU25.ekonomiskadenåtgärder mot
ocksåpå Skattemyndigheten leder tillbeslutsfunktionenläggaAtt re-

enhetlighe-samordningen ochför det allmännasursbesparingar genom
domstol enbart påfall i dag går tillbeslutsordningen. Deiten som

för fråganexekutionstitel och intebehovet Skapagrund attattav enav
längre belasta dom-betalningsskyldighet tvistig kommer inteär attom

Även avseende betalnings-handläggning måli övrigt börstolarna. av
första domstolsinstansställföreträdare i länsrättförskyldighet som

besparingar jämfört med nuvarandevissa begränsadeleda tillkunna
kan bli deti allmän domstolBesparingarnaordning. större änantas

följer ändrad be-förvaltningsdomstolallmänimerarbete som av en
sambandet med dehär bl.a. detslutsordning. betydelseAv näraär

förvaltningsdoms-handläggs i de allmännaredan i dagmâltyper som
tolarna.

Skattemyndigheten, präglasFörvaltningsförfarandet hos som av
sannolikt det lättare förhandläggning, vidarekommer göraenkel att

kontaktertals, exempelvis vid muntligakomma tillenskildeden att
Skattemyndigheten, vid formbundna muntligahosmed tjänstemän än

Vetskapenhuvudförhandlingar i domstol.förberedelser och attom
betalningsskyldig-befogenhet beslutaSkattemyndigheten har att om

fler fall i dagleda till den enskilde ikommakan änheten attantas att
medverkar i utredningen.

Skattemyndigheten besluta betalnings-låtainvändningEn attmot om
1993 års skattebrotts-ställföreträdare tagitsskyldighet för som upp av

utredningen skulle dettill förlikning. Enligtmöjligheternautredning är
Skattemyndighetenmindre lämpligtkunna parternaatt som en avanses

ensidigt beslut. Emellertidfråganbefogenhethar avgöra ettatt genom
princip inte från det gäller i dag iförhållande iskiljer sig detta som

inteförlikning ingås. Vidare innebärfall utomprocessuellmångade
betalningsskyldighetfråganskattemyndighetens beslut avgörsatt om

enligtdomstolsprövning och tillfinns både tillMöjlighetslutligt. att
betalningsskyldigheten omprövadprinciper fåförvaltningsrättsliga av

Skattemyndigheten.
ordning därförfarandet kommertill det faktiskaOm enserman

betalningsskyldighet ifattar beslutSkattemyndigheten att rymmaom
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förenklade handläggningsmöjligheter med förlikningdagensstort sett
efter medgivande och tredskodom i förvaltningsrättslig skepnad.änom

prövningen de subjektiva förutsättningarna förTill detta kommer av
för föregåendeoch de befrielsegrunder redogjorts i det sesomansvar

avsnitt 19.2.3.
agerande för ställföret-fråga skattemyndighetensI när ansvar enom

följande tilläggas jfr SOU 1995:10 304. Enrädare initieras kan s.
regleringen frågan personligutgångspunkt i den ändrade är att om

från straffrättsliga regelsystemetbetalningsskyldighet skiljs det och
därför från bedöm-Skattemyndighetens insatser börsynsättet. ut en

fördelfår ekonomiskning det sannolika i det allmännaatt av enav en
för från viss situation kan ellerutredning i stället ansesom en mer

då faktorerstraffvärd. sammanhanget får bedömasmindre I som
lång sikt, betalnings-exempelvis betalningsförmåga kort och

förutsättningarnaaktuella beloppets storlek ochbenägenhet, det att
förhållandena. sagda innebärmed rimlig arbetsinsats utreda Det nuen

ledningfår sina uppgifter med deSkattemyndigheten lösaatt av
myndighetsutövning. Myndighetengäller förprinciperallmänna som

gällande grundsatsenalltså bakgrund den allmäntskall mot omav
detuppgifter pårättvisa fullgöra sinalikformighet och sätt som

ärenden finnsdet antalmedger med beaktande attsomavresurserna
betalningsförsummelse aktuellvarje situation ärhandlägga. l som en

vilketi så fall medfrågan ochSkattemyndighetendisponerar över om
eller fleragällandeskallbelopp betalningsansvar göras mot en

exempelvis åklagarens s.k.motsvarighet tillNågonställföreträdare.
något hindrardärför intefinns således inte. Detåtalsplikt är attsom

be-skulle kunnafall flerai där görasSkattemyndigheten ett personer
endastbetalningsskyldighetväljer aktualiseratalningsskyldiga motatt

bästaanledning sig detharvilken myndigheten väntaden attperson av
då denredan bördel. Som görsför det allmännasresultatet sagts som

för denregresstalanväckaansvarig kunna mot som svararannan
skulder.juridiska personens

för ställföreträdarebetalningsskyldighetensärskild frågaEn är avse-
fallmervärdesskatt. I dessatillgodoförd ingåendefelaktigtende av

för skattebrottregelbetalningsskyldighet torde ipersonlig även ansvar
kanstraffrättsligtfråga. förhållandeti Detkommakunna att ett ansvar

ställföreträdarensfråganinverkar emellertid inte påaktualiseras om
ordningar medenligt skildabetalningsskyldighet. kan skePrövning

till dehänsynsyften. Medi bestämmelsernas olikautgångspunkt
skattskyldiga detbetalas till ärbeloppbetydande sammantaget utsom

fåförsökamedel finns snabbteffektivautomordentlig vikt attatt enav
felaktigautbetalning skettstånd exempelvisrättelse till när en

gångereffektiva åtgärder mångaoch i övrigtgrunder. snabbaUtan är
detta sammanhang harutbetalats liten. Iåterfå detutsikterna att som
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bli personligtbetydelse. Riskenställföreträdaransvaret attstor
betalningsfrämjande verkan.betalningsskyldig torde ha starkten

lång tid i dessa och lik-brottmålsprocessenErfarenhetsmässigt tar
sig i regel intehandläggningen leder istraffrättsliganande fall. Den

väsentligtutbetalats betalas tillbaka. Enfelaktigtheller till detatt som
betalningsskyldighetenhärmed effektivare ordningsnabbare och än att

denbrottmålsprocessi samband medtill prövning är atttas enupp
skattemyndigheten. Somoch beslutasi hela dess viddfrågan prövas av

möjligheterfall med deväsentlig i dessaskyndsamhetärsagtsnyss
skatte-förutsättningar begränsabättreföljer härav i form attavsom

prövningenfördel vidövrigt i allmänhetbortfallet. bör förDet vara en
betalningsskyldigheti fråganställning redan tagitsbrottmålet att omav

ställföreträdaren.för
dennablickpunkten detstånd rättelse isyftet få till ärMed motatt
betal-brottmålstalan och yrkandetlämpligtbakgrund mindre att om

börStyrande för handläggningensamordnas.ningsansvar vara sam-
avgifter.för andra skatter och Attbetalningsskyldighetenmedbandet

tillgodoförd ingåendeför felaktigtbetalningsskyldighet yrkas mervär-
preliminärexempelvis innehållenförsamtidigtdesskatt utan ansvar

Än påtagligt blir dettasällsynt.arbetsgivaravgifterskatt och är mer
föreslagits i detheltäckande betalningsansvarsamband med det som

Även har olikadet personligaavsnitt 19.1.tidigare se ansvaretom
samtliga frå-föredraförekommande fall givetvisgrund det iär att om

ibetalningsskyldighet handläggsställföreträdares ett sam-engor om
befogenheten beslutasåledesEnligt vår mening börmanhang. att om

fråga felaktigt till-ställföreträdare ibetalningsskyldighet för även om
helttilläggas skattemyndigheten. Enmervärdesskattgodoförd ingående

främstkriminalisering med utgångspunkt inuvarandesak är attannan
denbefogad med hänsyn tilllikväl fårallmänpreventiva aspekter anses

angivet slag kan innebära.åtgärderdet allmännaskada för avsom
börsåledes SkattemyndighetenanförtsMed det attansersom nu

för ställföreträdare i samtliga berördabetalningsskyldighetbesluta om
korresponderakommer,Beslutsbehörighetenfall. sagts, attsom nyss
förbetalningsskyldighet skatter ochbeslutgrundläggandemed de om

Skattemyndighetendag fattar. MedSkattemyndigheten iavgifter som
personlig betal-samtliga beslutvidarebeslutsmyndighet bör omsom

föreslagnaDentill länsrätten.överklagasningsskyldighet kunna
förutsättningarnapåtagligt göraenligt vår meningordningen ökar att

ställföreträdarebetalningsskyldighet förfrågorhandläggningen av om
föreskrivasbörrättssäkerhetsskälbl.a.och effektivare. Avenklare att
förhandling iför muntligskall bli föremålaktuellt slaghärmål av

jfr kap. 24 §6enskilde begär det,denoch kammarrättlänsrätt om
1990:324.taxeringslagen
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avgifter iframhållas skatter och alltsammanhanget börI att
till alla debiteradeförfallodagen. I förhållandeväsentligt betalas

frivilligtmycket liten andel inte betalasdetskatter ävenär omsomen
i fortsätt-tal hög. Ställföreträdare kommeri absoluta ävenärsumman

förundantagsfall behöva ansvarigainingen således endast görasatt
tillgripasoch avgifter. Förfarandet börskatterden juridiska personens

ställföreträ-inledas medmotiverat och alltidi de fall detendast är att
betala skatten.daren attuppmanas

fallbetalningsskyldighet vissa andraPersonlig i

för juridiskaför företrädarebetalningsskyldighetPersonlig personer
2 § ABL.3 § eller 13 kap.fall med stöd 11 kap.beslutas i vissa av

Betalningsskyldighetenallmän domstol.Handläggningen sker i dag vid
väsentligen slagfall omständighetergrundar sig i dessa på änannatav

olika regler inomenligtgrund för personligtdem utgör ett ansvarsom
Även talan personligdetskattebetalningssystemet. när omom

föreskrifterkan förekomma ABL:sbetalningsskyldighet förs att
medbeslutasgrund det sällsyntalternativåberopas är att ansvarsom

till skatte-i dessa fallbeslutsfunktionenförastöd dessa. Att överav
några märkbarainnebäradärför intemyndigheten skulle mera

fråganförhållandetinte detskälfördelar. Av utgör att omsamma
i dessa fallställföreträdarebetalningsskyldighet för ävenpersonlig

hinderdomstol någotvid allmänhandläggsfortsättningsvis mot att
deskattemyndigheterna ochtillflyttasfall företrädaransvarövriga av

i dennaordningennuvarandeförvaltningsdomstolarna. Denallmänna
bestå.såledesdel bör

38 §skatt enligtför tull ellerställföreträdaransvarTalan annanom
förslagEnligtombudsman.Tullverketsförs1994:1550tullagen av

med utred-överensstämmelsebör iskattebrottsutredning1993 årsfrån
i förstalänsrättbeslutasföreträdaransvari övrigtningens förslag av

före-år 1987, dåsedanockså detUtredningeninstans. nämner att
dettainfördesbetalningsskyldighetställföreträdaresskrifter om

förts någonTullverketområde, inte ansvarsprocess.av
utanförenligt tullagenbeslutfrågor tull ochdel fallervårFör om

fram förslag iläggadärför frånVi avstårutredningsuppdraget. att
beträffandehinderpraktiskaellerNågra principielladel.denna mot att

bestämmelserna före-utformaenligt tullagenskatttull eller omannan
eller tillämpatidigareföreslagits i detpåträdaransvar attsätt som

ställföreträdareförbetalningsskyldighetfrågaordning i omsamma
emellertidavgifter tordeochbehandlade skatterför övriga härsom

finnas.inte
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20 Sanktioner i redovisningsamband med
och betalning skatter avgifterochav

20.1 Nuvarande ordning

Straflrdttsliga sanktioner

uppbördsbrotten räknas vanligenTill dels 9 §§ skattebrottslagen7 --
1971 :69, oredlig, bristande och vårdslös uppbördsredovisning, dels
bestämmelserna i 79 81 §§ UBL, vilka uppgiftslämnande förrör-
betalning skatt verkställande och inbetalning skatteavdrag.samtav av

iRedan här bör det regeringens propositionsägas prop.att
1995/96: 170 skattebrottslagen föreslagits ändringar iöversynom av

brottsbeteckningarfråga nämnda och bestämmelsers placering.om
Regeringsförslaget grundas den skattebrottslagen ochöversyn av
sanktionssystemet i övrigt skatte- avgiftsområdetoch gjortssom av

skattebrottsutredning,1993 års SOU 1995:10.se
skattebrottslagen dömsEnligt 7 § enligt gällande bestämmelsernu

uppbördsredovisningden för oredlig uppsåtligen underlåter tillattsom
uppbördsmyndigheten föreskriven handling avseende redovisningavge

innehållitsskatt eller avgift, för eller sådansomav annan, avger
uppgifthandling med oriktig och därigenom föranleder fara för att

avgiftinnehållen skatt eller med belopp påförs den uppgiftsskyl-orätt
ÄrStraffet fängelsedige eller tillgodoräknas i högst år.är ettannan.

uppbördsbrottet ringa skattebrottslagendöms enligt 8 § för bristande
uppbördsredovisning till böter. Om uppbördsredovisningsbrottett
begås oaktsamhet enligt 9 § för vårdslös uppbörds-dömsgrovav
redovisning till böter i månader.eller fängelse högst sex

innehåller olika med böter eller fängelseUBL straffbestämmelser
påföljd. Enligt bötesstraff79 § UBL det belagt medär attsom

uppsåtligen eller myndighet lämna oriktigoaktsamhet tillav grov
förhållandeuppgift betydelse för skyldigheten förharom som

uppgiftslämnaren eller företräderjuridisk han betalaattperson som
eller underlåta uppgift sådant slag.skatt lämna föreskrivenatt att av

ringa fall skall inte dömas till StraffbestämmelsenI äransvar.
subsidiär till skattebrottslagen så den inte tillämpligärsätt att om
gärningen belagd med straff i lagen. Skattebrottslagen be-denär
straffar oriktiga uppgifter skriftligenendast lämnats ellersom
motsvarande Muntligen lämnade oriktiga uppgifter kan däremotsätt.
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Även bestraffas enligt dennakanpassivitetUBL.enligt 79 §straffas
paragraf.

oriktigaoaktsamhet lämnarelleruppsåtligenDen av grovsom
företrädare förellerdelförtill arbetsgivarenuppgifter somegen

för-eller någotF-skattsedelinnehavjuridisk annatavperson om
skall dömasbetala skatt,för skyldighetbetydelseharhållande attsom

fall skall inteVid ringamånader.i högstfängelseellertill böter sex
Även begåsfall kan gärningeni nämnda79 §.tilldömas nuaansvar

uppgifter. Bestämmelsenskriftligaoch ärmuntligabåde genom
för-brottsbalken BrB. Iochskattebrottslagentill bådesubsidiär

emellertid be-§ UBL kansubsidiaritetsregeln i 79tillhållande
utdömasinte kansåtillämpas§ UBLstämmelsen i 79 snart ansvara

eller BrB.skattebrottslagenenligt
arbetsgivarepåsikte80 § UBLStraffbestämmelsen i tar som

skyldighetåsidosätter sinoaktsamhetelleruppsåtligen attgrovav
skall inte dömasringa fallStraffet böter. Iskatteavdrag.verkställa är

inteenligt 81 § UBLstraffsanktioneratocksåDet atttill äransvar.
Även här krävskvarstående skatt.preliminär ellerinnehållenbetala in

det gällerböter eller,Straffetoaktsamhet. ärelleruppsåt omgrov
år.fängelse högstbelopp,betydande ett

förinkomstskattsärskild1991:586lagen utom-§Enligt 21 om
inkomstskatt försärskild1991:591och 23 § lagenlands bosatta om

tillämp-straffbestämmelserm.fl. UBL:sartister ärutomlands bosatta
lagar.regleras i dessainkomstskatterdefrågaockså iliga somom

deninnebärstraffbestämmelsefinns10 § ML att19 kap.I somen
uppgiftoriktiglämnaroaktsamhetelleruppsåtligen enav grovsom

med föråterbetalasskattingåendetillägnad leda ettär attattsom
månaderfängelse i högstellertill böterskall dömasbelopphögt sex
begäranstraff i BrB. Enmedbelagdgärningen strängareinte ärom

avseendedeklarationavgivandeskeåterbetalning skall avgenomom
§15 kap. 1ML. Genomstycket§ förstakap. 12ingående skatt 19

återbetalningi frågabeslutskattemyndighetensharML avom
jämställts med§§ ML9 1310 kap.enligt ettingående skatt -

skattebrottslagen hardettaKonsekvensen ärbeskattningsbeslut. attav
12 §19 kap.framgårfall vilketdessatillämplig pådirekt avansetts

stycket ML.andra

sanktionerAdministrativa

flertalifinns, förutomsanktioneradministrativa ettBestämmelser om
ochkap. LPPkap. ML, 718kap. TL,skatteområdet, 5pålagar t.ex.

skyldighetenbrister iinnebärSanktionssystemet38-49 USAL. att
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lämna uppgifter till ledning för beskattning skall beivras i förstaatt
hand i administrativ ordning ekonomiska sanktioner, nämligengenom

eller avgiftstilläggskatte- förseningsavgift.samt

Översyn skattebrottslagenav

straffrättsligaDe bestämmelserna

regeringensI nyssnämnda proposition skattebrottslagenöversynom av
och sanktionssystemet i övrigt på skatte- och avgiftsområdetav
föreslås bl.a. uppbördsbrotten i 7 9 skattebrottslagen inteatt —
längre skall behandlas särskilda brottstyper. Straffbestäinmelser-som

materiella innehåll skall arbetas in i de centrala brottsbeskriv-nas
ningarna skattebrott, skatteförseelse vårdslös skatteuppgift.om resp.
Vidare föreslås den kriminalisering finns i ÖverfördUBL tillsom
skattebrottslagen. Innebörden härav brotten enligt 79 81 §§är att —

försUBL till straffbestämmelsen skatteredovisningsbrottöver om resp.
skattebetalningsbrott i skattebrottslagen. Till skillnad från 1993 års
skattebrottsutredning föreslås i propositionen inte någon avkriminalise-
ring brottet enligt 81 § UBL åsidosätta skyldigheten betalaatt attav
in skatt hållits inne för Regeringen anför denattsom annan. nuvaran-

ordningende visserligen kan i frågasättas eventuellattmen anser en
avkriminalisering anståbör till dess vårt utredningsarbete medatt ett

avräkningskonto för skatter och avgifter avslutats.gemensamt
Genom ändringar i 2 skattebrottslagen§ föreslås det inte längre vara

någon för straffbarhetförutsättning uppgiftoriktig lämnats tillatt en
ledning för beskattningsbeslut. Förutsättningen skall i ställetett vara

den oriktiga uppgiften lämnas till myndighet på sätt änatt annat munt-
ligen eller uppgiften inte lämnas, allt med uppsåt skatt elleratt att
avgift skall undandras det allmänna eller felaktigt tillgodoräknas eller
återbetalas till uppgiftslämnaren själv eller någon och faraattannan
härför uppkommer. En konsekvens förslaget alltattav avses vara
handlande och all underlåtenhet leder till skatt eller avgiftattsom
återbetalas eller kompenseras med för högt belopp skall kunna straffas

skattebrott den får återbetalningen själv skatt-äroavsettsom om som
avgiftsskyldig.eller Förslaget innebär skattebrottslagen bliratt

tillämplig också vad de lagar skatt där det finns förutrymmeavser om
återbetalning eller kompensation för skatt till någon i sig inteav som

skattskyldig för denna skatt. Till följd härav föreslås 19 kap. 10är att
andraoch 12 §§ stycket ML upphävs.
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sanktionernaadministrativaDe

föreslåssanktionernaadministrativademeddet gällerNär systemet
SkattekontrollutredningentillhänvisasställetIändringar.någrainte

systematisk översynbl.a. görai uppdragfått1995:05Fi att ensom
bestämmelservissauppgiftsskyldighet översamt omreglerna seomav

grundskönsbeskattningochskönstaxeringvid avskattetillägg
deklaration.utebliven

Överväganden förslagoch20.2

sanktionerStrafi‘rc‘1ttsliga

innehållenbetala inunderlåtenhetför attStraffansvaretFörslag:
avskaffas.skatt

utredningsuppdrag ärvårtfördirektiveniframhållits avenharSom
sanktionervilkaellervilkenhuvuduppgifter överväga somvåra att

bestämmelserföreslåochuppbördsreglering att omibehövs nyen
straffbestämmel-intekandet övervägasdirektivenI sägsdetta. att om

skattebrottslagenibestämmelser samt omUBL böri ersättas avserna
sanktion iadministrativträffasbörförseelserallvarligamindre enav

straffrättslig.förstället en
beträffandeändringardeförredogjortsharföregåendedetI

harnyligenUBLochskattebrottslageniuppbördsbrotten som
straffbestämmelsernatankegångenförslagen har attGenomföreslagits.

fullföljts.skattebrottslagenibestämmelserbörUBL ersättasi av
behovetförslagenangivnadetillgodoser avmeningvårEnligt
beträffandesanktionernastraffrättsligadegällerdetförändringar när
underlåten-dvsUBL,i 81 §betalbrottetSåvittuppbördsbrotten. avser

emellertidbörförinnehållitsskattbetala in annanheten att som
tilläggas.följande

straffrättsligadet ansvaretgällerdetenhetligheten närFrågan om
Därvid harsammanhang.tidigareiharställföreträdare övervägtsför

tillregleringenstraffrättsliga attdenutvidgningföreslagits aven
arbetsgivaravgifter ochinbetalaunderlåtenhet attomfatta även en

BRÅ avgörandefinnsNaturligtvis1983:6.PMse enmervärdesskatt
tillmed hänsynbetalningsskyldighet attolika fallmellanskillnad av

skattskattpreliminärinnehålleninbetalningen avserunderlåtnaden av
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framståemellertid dettakanpraktikenför Iinnehållits annan.som
skyldigi sin tjänstarbetstagare ärharformalitet. Den ensomsom en

innehållna preliminäradenarbetsgivaravgifter ochbetalasamtidigtatt
för-Skyldighetenbelopp.ungefär lika ärmedvanligtvisskatten stora

båda betalningarnaförhand ochpåkan beräknasbeloppenutsebar, av-
betydelsei realitetensaknararbetstagarenmeningformelli menser

betala brottunderlåtenhetenfalletdetför denne. I är ettatt menena
ifrånkommasvårtkriminaliserad. Detden inte är attdet andrai attär

gjort dengodtycklig vilketnågotsigpraktikenkriminaliseringen i ter
sådan utvidg-Någonrättsmedvetandet.allmännai detsvår förankraatt

hel-har intepromemoriannyssnämndai denföreslagitsharning som
enhetlig-bristandedenhärmedkvar finnsstånd ochkommit tilller

kanknappastförhållandeansvarshänseende,iheten ett ansessom
års skattebrotts-1993uppmärksammatsFrågan haracceptabelt. av

ifråga-bl.a.diskuteratff2521995:10SOUutredning se soms.
funktion.allmänpreventivastraffbestämmelsesvarande

betalningarmedförviktutomordentligdetSjälvfallet systemetär av
tidföreskrivenin ibetalaspreliminär skattinnehållenskatter attav

kommauppgiftangelägendetsynnerhetordning. I är attoch en
undandra sigförsökersystematisktmindreellersom merpersoner

åtgärder.illojalaformerolikaslagetdet härförpliktelser avgenomav
visar siggångermångapraktikendet igällerDet även varaom

de övriga.frånstraffvärda fallenverkligtdesärskiljasvårtmycket att
denbetydelsevilkeni frågaallvarligtemellertidkan sättasDet nu
och in-allmänpreventivtbåde iharkriminaliseringendiskuterade

hänseende.dividualpreventivt
juridisk löperarbetsgivarefråga ärdetNär är personsomom en

förbetalningsskyldigbliriskenställföreträdarenansvarigeden att
ochUBL77 a§bl.a.arbetsgivaren semedtillsammansskatten

dettahandi förstadet ärbetvivlaskan knappastDetavsnitt 19.2. att
fråga förivanligtvis kommerbötesstraffdetoch inteinstitut som-

enskilda falletdetbåde iavhållande verkanharbetalbrottet ensom——
generellt.och

vidarevår meningenligtsammanhangetbetydelse i äravgörandeAv
mycketutformatskattebetalningssystemettill hur ärhänsyndet medatt

sighar gjortskattenbetalatintearbetsgivareså denofta är att som
brottvilketuppbördsredovisning,oredligbrott,skyldig till annatett

skatteredovisningsbrott.föreslås betecknas1701995/96:prop.genom
för övrigtochinnehållna skatten ävendenförutsättsDet att -

uppbörds-samband medbetalas iskallarbetsgivaravgifterna att-
uppbördsdeklarationunderlåtenhet lämnalämnas. Endeklarationen att

naturligt-uppgifter börmed oriktigasådan deklarationoch att avge en
Erfaren-straffbelagd gärning.principielltfortfarandevis sett vara en
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hetsmässigt ofta sådet arbetsgivare saknarär vilja elleratt som
förmåga betala skatten låter bli lämna uppbördsdeklaration. latt att
dessa vanliga fall kan alltså lagföring under alla förhållandenen
komma till stånd. Såvitt i fråga kan därför straffansvaretär förnu
underlåtenhet betala in innehållen skatt inte fylla någonsägasatt
funktion.

Som framhållits 1993 års skattebrottsutredning det dessutomärav
så utredningar sådana brott föranleder hel del arbete hosatt av en
åklagar- och polismyndigheterna. Brottsrekvisiten liksom motsva——
rande bestämmelser stållföreträdares betalningsskyldighet kanom --
knappast klara och entydiga ochsägas utredningarna blir intevara
sällan besvärliga. synnerhetI gäller det i det vanliga fall då bevisning
mäste framläggas arbetsgivaren oaktsamhet har försattattom av grov
sig i situation där han saknat möjlighet betala skatten. Detatten
aktuella företagets ekonomiska förhållanden måste i detta fall belysas
förhållandevis ingående. Tillämpningen i övrigt behäftadär medäven
problem, inte minst i fråga vad bör krävas i subjektivtom som
hänseende. En avkriminalisering betalbrottet skulle således frigöraav

hos såväl åklagar- polismyndigheterna.resurser som
påRedan grund det anförts får det enligt vår meningav som nu

följdriktigt slopa kriminaliseringen underlåtenhetenatt attanses av
betala in skatt hållits inne för För detta talar ävensom annan.
skatteadministrativa skäl skattekontosystemets utformning.rörsom
Om viss del betalning i församordnat skatte- ochett systemen av en
avgiftsbetalningar måste kunna särskiljas krävs avräkningsordningen
eller motsvarande. fall kanI det inte den aktuellaavgörasannat om
betalningen fullgjorts. sådanEn prioriteringsordning inte bara starktär
resurskrävande. skulle ocksåDen strida grunderna för skattekon-mot

komplikationerDessa undviks straffansvaret förtosystemet. om
underlåtenheten betala innehållen skatt utgår. På grund detatt av
anförda föreslår såledesvi kriminaliseringen slopas.att
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sanktionerAdministrativa

avgifts-Tillämpningsområdet för nuvarande reglerFörslag: om
också för arbetsgivare inteutvidgas till gällatillägg att som

skatteavdrag.skyldigheter redovisafullgör sina att
skattetillägg.Sanktionen benämns

särskild avgift kan enligtsanktioner i formAdministrativa av
fråga bl.a. i vissa situationerordning komma inuvarande när en
uppgifter vid redovisning arbets-lämnat oriktigaarbetsgivare av

mervärdesskatt kallas sanktionenredovisninggivaravgifter. Vid av
finns intemotsvarande sanktion däremotNågonskattetillägg. om en

skatteavdrag.oriktiga uppgifter vid redovisningarbetsgivare lämnar av
uppgiftsläm-i behandlingen oriktigtuppnå ökad enhetlighetFör att av

avgifter bör sådanskatter ochredovisningnande i fråga enavom
inte fullgörgälla för arbetsgivareinföras. Dennasanktion somavses

arbetsgivaravgifter.redovisa skatteavdrag ochskyldighetersina att
på bestämmelserregleringen bör bygga USAL:sutvidgadeDen om

gälla ocksåbör såledesSamtliga dessa bestämmelseravgiftstillägg. en
för beräkningredovisa underlagskyldighetarbetsgivares att av

nuvarandeinbegripasregleringen bör samtidigtskatteavdrag. I
mervärdesskatt.skattetillägg vid redovisningbestämmelser om av

lämnarskattskyldig på något muntligenOm sätt änannat enen
beskattningsförfarande skatteavdrag,underuppgiftoriktig rörett som

avgiftmervärdesskatt, således särskildarbetsgivaravgifter eller bör en
schablonbeskattningbör också vid sådanavgiftSärskild tas utut.tas

eller avgiftsskyldige inte kommerskatt-föreslås ske de fall denisom
Med hän-redovisningshandling, avsnitt 19. .3.lföreskrivenin med se

skältillämpningsområdet terminologiskaochtill det utvidgade avsyn
skattetillägg.sanktionen benämnasbör
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för skattDödsbos21 ansvar

avlidenpåförtsför skattAnsvar21.1 som
efter honomdödsboellerperson

Inledning121 1
. .

dödsbodelägaresochdödsbosrörandereglerfinnsUBL ansvar61 §I
ursprungliga syfteBestämmelsernasdöde.denpåförtsför skatt som

kap.enligt 21gälldedågäldansvardetbegränsabl.a. somattvar
ÄBÄB. mildrats. IsedermerahariBestämmelsernaärvdabalken

fortfarandedet ärundersökaingårutredningsuppdragvårt att om
ÄB:sskatteområdet ellerspecialregleringmednödvändigt omen

vadbeaktasocksåskallsammanhangetdetgenerellt. Igällakanregler
fall boeti detsmidigt ärskall fungeraindrivningenförkrävs attsom

skiftat.

ordningnuvarandeHistorik och.221 1
.

Ärvdabalkens dödes skulderdenförregler ansvarom

finnsskulderden dödesförbestämmelsernaallmännaDe ansvarom
ÄB.kap.i 21

bouppteck-vidåsidosättasskulleinteintresseborgenärernasFör att
personligenförutsättningarvissaundertidigaredelägarnablevningen

År regleremellertid dessablev1981skulder.för den dödesansvariga
1980/81 :48,segenomgripande översynförföremål prop.en

19812359.SFS1980/81:224,rskr.bet.1980/81:LU11,
följande.huvudsakigälldeårs revision1981Före

handförstasvarade iskulder,efterlämnatdötthadenågonOm som
dödsbodelägarnadockkundefallvissaskulder. Iför dessadödsboet

Bestämmelserskulder.dödesför denansvarigapersonligen omgöras
ÄB. reglerdetillgick tillbakaDessakap.fanns i 21 somdetta ansvar

huvudregeln blevEnligturarvaförordning.års1862redan iinfördes
deskuldersådanaföransvarigapersonligendödsbodelägarna som

kändablevellerförrättadesbouppteckningentillkände när senaresom
förvaltningtillavträddestidvissinomboetintedem, avför om
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boutredningsman eller till konkurs. Dödsbodelägarna blev också an-
svariga för den dödes skulder de genomförde bodelning ochom arv-
skifte de visste den dödes skulder inte betalda. Etttrots att att var
personligt betalningsansvar drabbade vidare den delägare försattsom
tiden för bouppteckningens förrättande i fall då han hade boet i sin
vård eller vid bouppteckningen eller dess edfästande äventyradesom
borgenärernas lämna medvetet oriktiga uppgifterrätt ellerattgenom

svikligen förtiga vissa omständigheter. Också i några andraattgenom
situationer förelåg personligt betalningsansvar för delägarna. Iett

ÄB21 kap. fanns andra regler skyddade borgenärernasäven som
intressen, bestämmelsen bodelning eller arvskifte skullet.ex. attom

åter egendomsavträde skedde efter det delningen eller skiftetattom
ÄBhade Bestämmelsen i 21 kap.ägt dödsbodelägarnasrum. om an-

för den dödes skulder kompletterades allmän regelsvar av en om
delägarnas skadeståndsansvar.

ÄBDet enligt 21 kap. gällde för dödsbodelägarestränga ansvar som
upphävdes och bestämmelser den 1 juli 1981. Somersattes ut-av nya
gångspunkt för de reglerna enligt departementschefenborde gällanya

den har fordran fåden döde i princip inte bör kunnaatt motsom en
1980/81:48tillgångarna i boet seänut motmer som svarar prop.

Borgenärerna18. får så skiftat allmänhet hållalänge boet inte iärs.
sig till boet för betalning fordringar.sina Ett undantag bör dockav
gälla i sådana fall då borgenär inte fâ full betalning därförkan atten
någon dödsbodelägarna förfarit på ådrarhar honomsättettav som

ÄB.skadeståndsskyldighet så fallenligt 18 kap. 6 § I har borgenären,
liksom dittills till skadestånd delägaren för den skadarätt av som
denne har orsakat. Om bodelning eller arvsskifte ägt utan attrum

ÄB.kap. Någotborgenärerna fått sitt skall skiftet åter 21 4 §
finns inte frånsettpersonligt betalningsansvar skifteslotten denutöver

ÄB.skadeståndsskyldighet §följer 18 kap. 6som av

Uppbördslagens för påförtsregler skatt den döde ochom ansvar som
dödsboet efter honom

I 61 § regleras dödsbos och dödsbodelägares för skattUBL ansvar
påförts den döde och dödsboet efter honom. Enligt nämndanysssom

Ärtillgångarna ibestämmelse dödsboet inte med boet.änsvarar mera
dödsbodelägare för den på hansdödsboet skiftat inte änsvarar mera

hans lott ilott belöpande skatten och inte i något fall med änmera
tilläm-Bestämmelsen trädde juni 1990 ochboet i kraft den 30utgör.

från och den 1 januari 1991.medpas
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före denfannsför skattansvarighetBestämmelsen senasteom
§KL, 1575 § 2nämligenolika lagar,flertalilagändringen ett mom.

skogsvårdsavgift och§ lagenSFL, 3§ 215SIL,2 ommom.mom.
innehållmotsvarandehadefastighetsskatt. Dessastatliglagen§5 om

förseningsavgift,skattetillägg ochFör§ UBL.nuvarande 61som
innefattas iocksåavdikningslân,annuiteterochegenavgifter som

motsvarande regler. Iintefanns§ UBLenligt lskattbegreppet
ÄBreformeringårs1981remissbehandlingen togmedsamband avav

skatteskul-dödesför dendödsbodelägarnasfråganRSV ansvaromupp
enligt vissadelägarnaföregående,i detgällde,Då nämntsder. attsom

Punkt-skulder.sådanaförbegränsathadeskatteförfattningar ett ansvar
ÄBkap.i 21dock reglernaarbetsgivaravgifter följdeochskatter som

blikundeförutsättningarunder vissadödsbodelägarnainnebar att
lämpligtdet ävenifrågasatteRSVansvariga. attpersonligen om var

dödsbodelägarnasgälldedettvå olikaha närfortsättningeni system
ÄB enligtochenligtskatteskulder,dödesför den ett annatettansvar

förtaladestarka skälansågRSV attskatteförfattningar.vissa att
gälldedetbehandlades lika närfordringaroffentligrättsligasamtliga

skillnadenDepartementschefen ansågdödsbodelägarnas attansvar.
obetydligabli heltskulle kommaregelsystemenbådamellan de att

ÄB:s behövligtansågsintevarför detbestämmelserreformenefter av
ochKLi § 2fanns 75reglersärskildadedå revidera mom.att som

för skatten.dödsbodelägaresskatteförfattningarandra ansvarom
ÄBkap.i 21bestämmelsernapåpekadeDepartementschefen att om

skulledödsbodelägarna,mildaregälddödesdenbeträffande motvar
de över.ta

för dengälldedetregleringenhetlig när ansvaretfåFör att meren
bestämmelsernasärskildadeupphävdesskatterdödsboetsochavlidnes

regeli UBLinledningsvis nämnts,infördes,och gemensamensom
UBL seplacerades i 61 §regelDennaenligt UBL.omfattar skattsom

3551989/90:74 s.prop.
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överväganden21.1.3 och förslag

Förslag: När det gäller för skatt påförts den dödeansvar som
eller såvitt angår det beskattningsår varunder dödsfallet inträffade

ÄB.dödsbo efter honom bör endast hänvisning ske till 21 kap.en

Finns detunågonskillnad i omfattning mellan 61 § UBL ochansvarets
kap.21 AB

ÄB:sEfter 1981 års reform regler har dödsbodelägarna inte någotav
personligt för den dödes eller dödsboets skulder. följdSomansvar

ÄB:shärav skillnaderna mellan UBL:s och regelsystemär små.
Ansvarsregeln i 61 § UBL har dock fortfarande betydelse vid en

ÄB.jämförelse med ansvarsregeln i återgångNår arvskifte aktua-av
ÄBliseras enligt 21 kap. §4 skall i princip egendom skiftatssom

återlämnas till dödsboet. Om egendomen inte finns kvar skall döds-
bodelägaren ersättning för dess värde. Om dödsbodelägaren inteutge
kan sådan ersättning skall de övriga täcka bristen. De övrigautge
dödsbodelägarna därvid ansvariga för bristen förhållandei tillär vad
de erhållit. I UBL däremot finns inte något sådant bristtäckningsansvar
för de övriga dödsbodelägarna. Vid konkurrens mellan dessa regler
skall de regler förmånliga för dödsbodelägarna tillämpasär mestsom
se 1980/81 :48 22 och NJA 1977 154. dödsbodelägar-Närprop. s. s.

skall betala den avlidnes skulder måste således hänsyn till dettatasna
vilket innebär UBL har företräde. Dödsbodelägarna har såledesatt
inget bristtäckningsansvar för varandra vad gäller den avlidnes eller
dödsboets skatteskulder.

Om UBL:s särregel slopas ökar i månviss dödsbodelägarnas ansvar
ÄBi enlighet med det Det ekonomiska enligtsagts. ansvaretsom nyss

går emellertid inte delägarens skifteslott i dödsboet. Förutöver att
enhetlig reglering beträffande den avlidnes skulder vi atten mer anser

ÄB:s reglering gäldansvar också skall tillämpligt på denom vara av-
lidnes och dödsboets skatter.

Vad krävs för få indrivningen skatter fungera smidigt i detatt attav
fall dödsboet skiftarär

Innan arvskifte skall alla skulderäger betalas. Om dödsboettrum
skiftas dessförinnan skall arvskiftet tillbaka. Partiell återgång kan
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skulden understiger de till-tillräckligt den obetaldaibland omvara
arvskiftet inteerhållits vidskiftats. Om egendomgångar somsom

arvingen 21 kap. 4 §finns kvar skall dess värdelängre ersättas av
AB.

återgångenhand dödsbodelägarna verkställaåvilar i förstaDet att
den återläm-betala den uppkomna skulden medarvskiftet och attav

naturligtvis betala dödsboetsDödsbodelägarna kannade egendomen.
för låta arvskiftet gå tillbaka.direkt i ställetskuld att

betala skulden kan verkställighetdödsbodelägarnaOm vägrar att
dödsboet eller dödsbodelägarna. Dödsboet harsiginte ske mot vare

arvskiftet. Förhåller sig dödsbodelägarna passiva detupphört vid är
hos tingsrätten begära bout-borgenären kanenda göra att att ensom

ÄB. sedan boutrednings-enligt 19 kap. 1 § Detredningsman ärutses
den eller deräkning föra talanför dödsboetssak motattmannens

tilltillbaka egendom döds-godvilligt lämnardödsbodelägare intesom
boet.

till sökan-betald, redovisas måletenskilt mål inteskulden iBlir ett
och dödsbodelägarnadödsboet skiftatsuppgift väg-medden attattom

därefterenskilde borgenären fårskulden. Den avgörabetalaatt omrar
skuldboutredningsman. Omansöka utseendevillhan somenavom

allmänt mål fåri ställetbetaladödsbodelägarna vägrar ettatt avser
vill begäraden borgenärkronofogdemyndigheten avgöra attsomom

blir såle-skiftatsförordnas. Sedan dödsbo harboutredningsman etten
genomföra.betydligt svårareverkställighetendes att

353 och418, 1975NJA 1969tidigare rättspraxis seEnligt s.s.
ochenligt § 2 KLfråga skatter 75kunde, i1541977 mom.oms.

skatteförfattningar,andramotsvarande lagrum iuppräknade ut-ovan
blivitdödsboetske, sedanden avlidnes skattför andel imätning

exekutionstitel utverkatsdödsbodelägarehosskiftat, motutan att
gamlavarken deemellertidgällande praxisEnligthonom. ansesnu
företaföranvändasregeln i UBL kunnaskattereglerna eller att

exekutionsti-med stöddirekt hos dödsbodelägarnaverkställighet av en
framgår bl.a.dennes dödsbo. Dettaden avlidne ellertel mot av

ÖSÖ 1116/85. BeslutetSverige beslut, 10,för VästraHovrättens
augusti 1987,den 25domstolen i beslutöverklagades till Högsta som,

prövningstillstånd.meddeladeinte
allmänhetgäld iavgifter betraktasskatter ochOlika numera som

döds-ingripaexekutionstitel för skall kunnadet krävsoch motatt man
medförfarandetmäste tillgripavilket innebärbodelägarna att man
Vidomständliförfarande kan uppfattasboutredningsman. Detta gt.som

med boutrednings-förfarandetframkommitmed RSV harkontakt att
förkostnadernasannolikt påberoranvänds. Dettasällan attman

ochi dödsboetbetalas med tillgångarnaskallboutredningsmannen att
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normalt inte ekonomiskt intressantdet den bakgrunden ärmot att
förfarande.tillgripa sådantett

innebar,återgång till den tidigare ordningen utmätningEn attsom
avlidnes skatt fick ske hos dödsbodelägarenför andel i den attutan

skulle givetvis underlätta videxekutionstitel utverkats honom,mot
emellertid inte motiveratEnligt vår uppfattning detverkställigheten. är

fördel förmed sådan staten.en

Skattebefrielse för dödsbo21.2

Bakgrund21.2.1

skattebefrielsefinns bestämmelser förstycket UBL30 § andraI om
regleringingår undersöka dennautredningsuppdragetdödsbo. I att om

den bör behållas.så viktig funktionfortfarande fyller atten
skattskyldige vidförutsätter denför dödsboSkattebefrielse attett

efterlämnade dödsbo-Sverige, den avlidnebosatt ifrånfället attvar
för-för sindödsfallet beroende honomviddelägare var avsom

tillkommandekvarstående ellerbefrielsen barasörjning, att avser
ansökanomständigheter föreligger ochömmandeskatt, attatt om

dödsboet.till Skattemyndighetenbefrielse in avges
hoppades1940-taletinfördes i mittenkällskattesystemetNär manav

jämkningsmöjligheternabruk olikaskulle i dede skattskyldiga taatt
överflödiga.därför skulle blidödsbobefrielsereglernaoch att om

statsrådet, bortsemenade föredragandeinte, detEmellertid kunde man
avseende inkomst ochkvarstående skatt,fallfrån i vissa störreatt en

döds-påföras skattskyldig eller denneskunde kommaförmögenhet, att
skillnaderberördaskattskyldige kunde lastas fördenbo, attutan att

Även skattskyldi-uppstått. denoch slutlig skattmellan preliminär om
tilltalandejämkning kunde det kännas mindrebegäraunderlåtit attge

underlåtit begäraden skattskyldigedrabbaslåta dödsboet attattatt av
ansåg därförFöredragandenpreliminära skatten.jämkning den attav

Medfortfarande borde finnas kvar.dödsbobefrielsemöjligheten till
jämkningsmöjlighetenutformning ochkällskattesystemetstillhänsyn
införa förutsättningenpåkallatemellertid detfann attatt varman

ömmande omständigheter.
skulder fannsför den avlidnesansvarighetLiksom reglerna om

flertal olika lagar.tidigare i Dedödsbobefrielseföreskrifterna ettom
dödsbobefrielsefallaavgifter kunde bortochskatter vargenomsom

statlig inkomstskatt 15 §KL,kommunal inkomstskatt 75 § l mom.
egenavgifterSFL,§förmögenhetsskatt 15 lSIL,l mom.mom. --
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socialavgifter,kap. l § lagentilläggspensionsavgift 5 omutom ——
lagenlöneavgift 4 §allmäntilläggspensionsavgift 30 § UBL, om
116 i §förseningsavgiftskattetillägg ochlöneavgiftallmän samt

fastighetsskatt ochskogsvårdsavgift, statligkunde inteDäremotGTL.
skatt ochslutligdebiteratsocksåavdikningslån,påannuiteter somsom

dödsbobefrielse.omfattas§ UBL,enligt 1skatti begreppetingår av
dödsbobefrielseomfattadessamtliga skatterinteförhållandetDet att av

förstBeslutsmyndigheten måstetillämpningen.vidproblemmedförde
slutliga elleringick i denavgifterellerskattervilkareda somta
omfattaskundedessaundersökaochskattentillkommande avom

kunde bliavgift inteellernågon skattingickdetOmbefrielse. som
del måstetill någonbetaldoch skattendödsbobefrielseföremål för var

ellerfallit bortavgiftellervilken skattocksåmyndigheten avgöra som
undantamotiveratdet inteEftersombetalning. attned varsatts genom

utformadesdödsbobefrielse,avgifter frånochskattervissa meren
§ andrainfördes i 30vilkenbestämmelse,lättillämpbarochgenerell

och 116SIL, SFLdödsbobefrielse i KL,ReglernaUBL.stycket om
3551989/90:74slopades seGTL§ s.prop.

överväganden förslagoch21.2.2

dödsbo slopas.skattebefrielse förReglernaFörslag: om

framkommitlandet har detiskattemyndigheternamedkontakterVid
sällan.tämligentillämpasdödsboskattebefrielse förreglernaatt om

ansökningar300mindresig änårunder rörtharDet peromsenare
varieratperiodmotsvarandeunderansökningar harbifallnaAntaletår.

helhet.i landetårhundratalochfemtiotalmellan ett somett per
uppfattning,vårdet, enligtsällansåtillämpasBestämmelsen att

behovetifrågasättaskälfinnsanledningendenenbart att en reg-avav
begränsadendastbestämmelserdessaharfall. Vidaredessalering i en

enligt UBLuppbärsdeskatterandra äneftersom intetillämpning, som
omfattas.

skyldighetenfrånbefrielsefrågan attmening hörvårEnligt om
för-motsvarandeekonomiska ellertillhänvisningmedbetala skatt

skall redovisashur skatterregleringeninominte hemmahållanden av
skulleskattebefrielsetillmöjlighetmedordningsådanEnbetalas.och

tillfredsställandeoch sätteffektivtpåfungeraförnämligen ett varaatt
skattskyldigesdenbedömninginnefatta samt-heltäckande, dvs. aven
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liga tillgångar och skulder. Bedömningar detta slag lämpligengörsav
inom för den sociala skyddsregleringen eller med tillämpningramen

skuldsaneringslagen 1994:334. Liknande prövningar kan görasav
också kronofogdemyndigheten i samband med fråganattav om upp-

Ävenskov med betalning skattebelopp aktualiseras. Skattemyn-ettav
digheten efterbör undantagsvis anståndsansökan kunna medge atten

skattebetalning skjuts på framtiden, avsnitt l8.2.2. Att ien se
uppbördssystemet inrymma angivna möjligheter till befrielse från skatt

vi emellertid inte bör förekomma. Regleringen skatte-anser om
befrielse för dödsbo bör därför upphävas.
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FÖRREGLERINGSAMLADENVI

REDOVISNING OCH BETALNING

OCH AVGIFTERSKATTERAV

reglering skattebetal-22 En enny -

ningslag

lagtekniska lösningenDen22.1

och USAL förfarandebe-Förslag: Bestämmelserna i UBL samt
skattebetal-förs till lagstämmelserna i ML samman en ny ——

ningslagen.

Inledning22. 1

enligt våra di-i och USAL skallnuvarande bestämmelserna UBLDe
uppbördslag. Dettasamordnas irektiv ochöver gemensamen nyses

förfaranderegler inomallagammal fråga samlaaktualiserar attomen
förfarandereglerförfarandelag. Medskatteområdet i särskild avsesen

förunderlagetredovisning och fastställelsereglerhär bl.a. attavom
in-beräkning, debitering ochavgift, reglerskatt ellerta ut omen

särskilda avgifter,avgifter reglerochbetalning skatter samt omav
och avgiftstillägg.förseningsavgift skatte-dvs. samt

avgifter i mångaskatter ochför olikaFörfarandet äratt ta ut av-
avseenden skillnader. EnEmellertid finns det i vissalikartat.seenden

olikasyftet med deoch har sin grund iväsentligadel dessa är attav
kanmindre betydelse ochskillnadervarierar. Andrapålagorna är av

olika tidpunkter.har kommit till vidpå reglernabero att
förmögenhets-inkomstskatt,kommunal och statligdet gällerNär

reglernaoch avgifter harandra skatterfastighetsskatt och någraskatt,
in ipålagorna tagitsunderlaget för beräkningfastställelse avavom

i UBL.uppbördsreglerna finnstaxeringslagen l990:324, TL medan
punktskatter hararbetsgivaravgifter, mervärdesskatt ochdet gällerNär

arbetsgivaravgif-lösningar valts. förfaranderegler hör tillandra De om
fast-frågorin i USAL alltså behandlar bådehar tagitsterna omsom

hänvisarberäkningsunderlaget och uppbördsfrågor. USALställelse av
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utsträckning till När det gäller punktskatterna hari sin i UBL.tur stor
förfarandereglertagits in i LPP. De hör tillförfarandereglerna som

finns däremot i själva skattelagen, dvs. ML.mervärdesskatten
förfarandereglerinnehåller till deloch USALUBL stor rena menen

det gällerockså materiella skatteregler. När UBLi viss utsträckning
preliminär skatt ochskyldigheten betalareglerna göraär att attom

materiell gäller reglerna iDetsammaskatteavdrag närmast natur.av
månadsavgift.skyldighet betalaUSAL attom

isammanslagning bestämmelserna UBL och22.1.2 En av
i tilluppbördsbestämmelserna MLUSAL samt en

uppbördslagny

lagteknisk lösningalternativEn

billigare hantera försannolikt bli enklare ochFörfarandet skulle att
skullegjordes så enhetliga möjligt. Detberörda reglernaalla somom

i föröverskådligt reglerna kunde samlasdessutom bli enmer om
förfarandelag.avgiftersamtliga skatter och gemensam

vimycket omfattande harbl.a. på vårt uppdragMed tanke äratt
förfa-uppgift utarbeta allmändet våremellertid inte attansett ensom

förvad vi kangivetvis inriktningenrandelag. Men göraär att att
sådan lag.tillskapandetunderlätta av en

skattebetalnings-möjligheten byggaVi har undersökt att upp en ny
bestämmel-foga inutgångspunkt i på sikt kunnalagstiftning med att

förfarandelag alltförkommande allmäni storautan om-serna en
finns iavgiftsreglermateriella skatte- ocharbetningar. De som nu

särskild lagfall kunna flyttas tilloch skulle i såUBL USAL omen
preliminär skatt ochbetalaskyldighet skatteavdraggöra attatt samt
frågor:reglera följandemånadsavgift. skulle kunnaDen

skattsedlar preliminär skatt,-
skatteavdrag,skyldighet göraatt-

F-skatt,beräkning av-
särskild A-skatt,beräkning av-

ochA-skatt och skatteavdragberäkning av-
månadsavgiftberäkning av-

skulle kunna placeras ioch avgiftsinbetalningarReglerna skatte-om
skullesocialavgiftersärskild betalning skatter ochlag somaven om
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och avgiftsområdet. Betalnings-huvuddelen skatte-bli tillämplig av
omfatta i följande frågor:skulle kunna reglerlagen

skattekonto,-
och avgift,inbetalning skattav-

skatt och avgift,anstånd med inbetalning av-
avgift,återbetalning skatt ochav-

ränta,-
indrivning,-

ochomprövning-
överklagande.-

och USAL skallförfarandet behövs UBLreglerövriga närDe somom
ordningen med lagväljer den skisseradebör,ersättas nyss enom man

särskild betalningslag,bestämmelserna ochmateriellamed de tasen
ochvissa skatterberäkning och debiteringsärskild lagiin avomen

omfatta bestämmelser enligtskulle kunnasocialavgifter. lagenDen
följande:

myndigheter,beslutande-
registrering,-

avgift,beräkna skatt ellerunderlag förredovisning attav-
beskattningsbeslut,-

avgift,ochför skattansvar-
betalningsskyldighet,befrielse från-

avgiftskontroll,skatte- och-
förseningsavgift,ochskattetillägg-

omprövning och-
överklagande.-

skattebetalningslagEn

fram tilllederhittills diskuteratslösningarlagtekniska attDe som
för arbetasi ställetmed lagarskulleoch USALUBL ersättas atttre

Enligtdirektiv.i våralösningvilken dentill är angessomen,samman
översiktdenmed lagarregleringsstrukturintevår mening treger en

lös-får den bästadetSom vibör eftersträvas.tydlighetoch sersom
inkl. deregler,samla detills vidaredärförningen mate-attanses vara

USALochfinns i UBLavgiftsreglerna,ochriella skatte- samtsom nu
uppbördslag. Somenda lag,i ML iuppbördsbestämmelserna en ny
förfarandereglernapåinställtdå siktetdet tidigare böri attsagts vara
förfarandelag. Deallmänkommandetillflyttasskall kunna över en
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materiella och avgiftsreglerna dåskatte- kan hållas kvar i särskilden
lag inte kan hitta naturlig plats också för dem i den all-om man en

förfarandelagen.männa
En uppbördslag tills vidare får UBL och USALersätta samtny som

uppbördsbestämmelserna i bör disponeras på följandeML sätt.

definitioner1 kap. Tillämpningsområde och
2 kap. Beslutande myndighet
3 kap. Registrering och skattekonton

kap. Preliminär skatt och skattsedel på sådan skatt4
5 kap. Skatteavdrag
6 kap. Beräkning F-skattav

kap. Beräkning särskild A-skatt7 av
8 kap. Beräkning skatteavdragav

Beräkning arbetsgivaravgifter9 kap. av
Redovisning skatt10 kap. av
Beskattningsbeslutkap.11

kap. för skatt12 Ansvar
Befrielse från betalningsskyldighet13 kap.

14 kap. Skattekontroll
förseningsavgiftkap. Skattetillägg och15

Inbetalning16 kap. skattav
Anstånd inbetalning skatt17 kap. med av
Återbetalning skatt18 kap. av

19 kap. Ränta
Indrivning20 kap.
Omprövning21 kap.
Överklagande22 kap.
Övrigakap. bestämmelser23

Normgivningsfrågor22. 1.3

finns i 8 3Huvudregeln för normgivningen skatter kap. § rege-om
lagområdetbestämmelsen det primäraringsformen RF. Den anger

och enskilda. Häri inne-såvitt förhållandet mellan det allmännaavser
ingrepp iföreskrifter åligganden för enskilda eller i övrigtfattas om

områdeekonomiska förhållanden. Inom dettaenskildas personliga eller
exempel i 8 kap.föreskrifter meddelas lag. Somskall nämnsgenom

tillandra stycket föreskrifter skatt3 § RF staten.om
obligatoriska lag-skatt hör samtidigt till detBestämmelserna om

undantaget från delegerings-framgår det uttryckligaområdet vilket av
till regeringen kan i princip§ Delegationmöjligheterna i 8 kap. 7 RF.
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8 §8 kap.skatt,betalningmedanståndfrågaiendast seske avom
RF.

dvs. ärskattereglerna,materielladebara sominte vemDet är
direkt0.d.skattesatsutgå,skallskattenvad somskattskyldig,

obligatoriskadettillhörfördelning,ochtyngdskattensreglerar som
för skat-grundernabestämmelserockså delagområdet avsersomutan

Även ochtaxerings-förgrundernauttagande.ochberäkningtens
lag,ialltså beslutasbörhit ochhörauppbördsförfarandet seanses

efterochregeringenbör däremotDetaljerna302.1973:90 s.prop.
tillämp-få regleramyndighetunderordnadbemyndigande genomdess

167.1972:15SOUningsbestämmelser, s.se
grundernatillbegränsatslagformpåkravet ges enGenom att

meddela närmareregeringenförbehörighetomfattande attganska
distinktion gränsenförfarandet sätterdennaMenföreskrifter varom

Frå-klarlagt.inteområdeuppbördslagstiftningens ärlagkravetför
sådanskarpdrahargrundendet ibetydelse attvilkenockså enärgan

hän-väsentligaiuppbördsområdetpåföreskrifternaeftersomgräns,
enskildasiövrigt ingreppeller ienskildaföråliggandenseenden avser

grund häravochförhållanden ävenekonomiskaellerpersonliga
lagform.haskall

förhållandevisursprungligenredanUppbördslagstiftningen var
Även iåren.medföljtuppbyggnad hartidigadetaljrik. Dess genom

förgrundernabaraomfatta än upp-kunna sägastorde UBLdag mer
tillverkställighetsföreskrifter knutnafinnsSamtidigtbördsförfarandet.

gällaikan sägasMotsvarande storti lagen.bestämmelserflertalett
USAL.beträffande

rättsområde ärvarjeinom attuppbördsområdet liksomMålet
tyd-uppbyggdochöverblickbar ärreglering är avskapa somsomen

Även lagstiftningssamman-den ibestämmelser.lättillämpadeochliga
till lägstaföreskrifterhänförainriktningenövergripande atthang

fårinriktning vägas motdennaMenbeaktas.måstenormgivningsnivå
skullereglerinfall i lagvissaivärdet ta sompedagogiska attdet av

förlagenibehövs attnivålägretillhänföras somkunna menen
tydlig.skall bliregleringen

svårtsällaninteföreskrifter ärlättillgängligaåstadkommaAtt
uppbördsbestämmelser-betingadematerielltbeträffande desärskilt mer

skatteavdrag, F-beräkningreglernaexempelvisgäller avDet omna.
regleringenliksomarbetsgivaravgifter,A-skattsärskildoch samtskatt

finnsdetviSomskatt..arbetstagaresförarbetsgivares seransvarav

1983,regeringsform,års1974l enligtNormgivningsmaktenStrömberg,HåkanSe
140.s.
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det emellertid förutsättningar förenkla lagstiftningen såväl iatt nyss
nämnda frågor i övrigt.som

En utgångspunkt vid regleringenutformningen den redo-av nya om
visning och betalning skatter och avgifter bör enligt vår meningav

begränsa detaljregleringen i lag samtidigtatt lagreglernavara som ges
lättillgänglig utformning. Vidare bör regleringen tydligen mer ges en

kronologisk struktur.
Mindre detaljerade eller föreskrifteruttömmande leder i del fallen

till ökat behov tillämpningsföreskrifter. Detta innebärett av att
för regeringen och underlydande förvaltningsmyndigheteransvaret att

främja enhetlig rättsutveckling ökar. Av intresse i dettaen samman-
hang inte minst skatteadministrationens synvinkel då vilketärur— —

finns för fylla lagreglernautrymme verkställighets-att utsom genom
föreskrifter.

Regeringens kompletterarätt lagar verkställighetsföre-att genom
skrifter omfattar lagar skatt.även Med verkställighetsföreskrifterom
förstås i första hand tillämpningsföreskrifter administrativrentav
karaktär. Beträffande dessa kan de endast fårsägas denomsättaatt
principiella regeln i själva lagtexten till detaljföreskrifter, i formt.ex.

siffertabeller, taxeringsarbetet lätthanterligtgör ochav som mera
besparar de beslutande arbetet själva för varje särskilt fallattorganen

omständliga uträkningar lagengöra på grundval reglerna iav
Sådana föreskrifter kan sakna självständigt innehållsägas De kan
också gälla myndigheternas handläggningsrutiner eller formaliteter

enskilda bör iaktta. föreskrifterDessa kan då i och för sig likasom
väl grundas på regeringens restkompetens enligt 8 kap. 13 § RF. Men
föreskrifternas anknytning till bestämd lag kan likväl motivera atten

verkställighetsföreskrifter.3de betecknas som
Till området för verkställighetsföreskrifter hör också i viss utsträck-

ning föreskrifter i materiellt hänseende fyller lag. Förut attsom en
sådana kompletterande föreskrifter skall kunna betraktas verkstäl-som
lighetsföreskrifter krävs regleringen inte tillförs något väsentligtatt

föreskrifterna i fråga. I verkställighetsföreskriftens formnytt genom
kan således inte föreskrivas något för enskildas del innefattar ettsom
helt åliggande eller ingrepp eller andragöras frånnytt avsteg
innehållet i den bakomliggande 211.lagen jfr 1973:90prop. s.

2 RÅSe Svensk Skattetidning 1985.5. 136 ff. Se 1983 1:85.även
3 Se Strömberg 133.a.a. s.
4 RÅ85Jfr 1:5.
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fram tillkommatill RFmotiveniuttalandenaledningmedAtt av
föreskrifterutfyllandefrågagodtagbart iallmänheti ärvad omsom

detaljrik lag-mycketprincip kanmöjligt. I sägas attknappastär en
lagregeln ifrånavvikelseeventuellfylla Ensvårregel enär ut.att
detaljeradtydligaremärkasverkställighetsföreskrift torde ut-mer

regeligäller ävenMotsvarandeföreskrift fått.formning lagens
motivutta-lagbestämmelserpreciserademindrebeträffande genomsom

motivenlagregeln ellerdäremotinnebörd. Gervisslanden getts en
kanvägledningbegränsadendast utrymmetellervägledningnågoninte

fall tordesådanaIstörre.föreskrifterutfyllandeför attut varase
blikunnabestämmelsentillämpningvidtolkningsutrymmetockså av

verkställig-godtaskanför vadGränsenförhållandevis somstort. som
väsentligtnågottillförsgrundbestämmelsenhetsföreskrifter attutan

tillämp-förriskenökarSamtidigtdra.svårare attdåblir enattnytt
prövningvidunderkännsföreskrifternautfyllandedeenligt avning en

väsentligtdärfördetfallsådanaI är atträttstillämpandede organen.
långtsyfte. Sålagregelnstillknyterverkställighetsföreskrifter nära an

tillämpningsproblem iundvikaförlämpligt börochmöjligt attdet är
iverkställighetsföreskrifterutfyllandeförgrunderna angesfallvart

lag.
verkställighetsföre-förekomstenvilketfråga sättärEn avannan

UBLiuppbördsregleringNuvarandeuttryck.tillbör kommaskrifter
upplysernormgivningsbemyndigandenflerainnehållerUSALoch som

torde intebemyndigandenDessaföreskrifter finns.ytterligareattom
formelldärför iverkställighetsföreskrifter. De äränannatavse

lämpligtskälfleradet attdet kanTrotsöverflödiga.mening ansesav
utfyllandemeddelasdetframgår är attlagtexten avsettdet attav

informations-upplysningsådanharminst stortföreskrifter. Inte etten
administrativverkställighetsföreskriftervärde rentSåvitt avavser

hänseendeni vilkai lagbehovetemellertidfårkaraktär att angeav
begränsat.meddelasbörsådana meranses

regleringentillansluterverkställighetsföreskrifterBehovet somav
Dettaavgifteroch ärskatterbetalning stort.ochredovisning avom

skatteav-beräkningskattetabeller förfrågaexempelvis igäller avom
Motpreliminärskattestadiet.naturaförmånervärderingochdrag av

sådanaexistensenupplysai lagvaltvibakgrund har avdenna att om
verkställighetsföreskrifternaadministrativarenodlatföreskrifter. De

emellertid grän-börFramhållaslagen. attanrnärkts iintedäremothar
sällanverkställighetsföreskrifter inteformernaolikademellan avsen

författnings-5 förriktlinjerStatsrådsberedningens152. Se ävenStrömbergSe a.a. s.
63.1985,boken,skrivning, Gröna s.
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flytande och de kompletterande föreskrifterna ibland förutsättsär att
ha båda nämnda funktioner. I praktiken får det liksom i dag i stort sett
genomgående lämpligt regeringen delegerat till RSV med-att attanses
dela kompletterandede föreskrifter behövs för lagens tillämpning.som

22.2 Terminologiska frågor

utredningsdirektivenI vi i förslaget till lagstiftning skallsägs att ny
särskild uppmärksamhet bl.a. de terminologiska frågorna.ägna

Moderniserad terminologi

Språket i UBL i delar föråldrat jämförelseoch stelt iär medstora
dagens sakprosa. Eftersom det har varit sedan trettiotalsträvan etten
år författningsspråket den nutida sakprosan, det nöd-närma äratt
vändigt modernisera och uttryck språket i övrigt iatt termer samtnu

så central lag denna. ligger till för myndig-Lagen grunden som
hetsföreskrifter och, inte minst, beslut riktade direkt till enskilda.
Redan år 1967, i Statsrådsberedningens promemoria Språket i lagar
och andra författningar, påpekades följande: minst områdenInte
där folk i allmänhet måste tolka författningstext fårkunna höga krav

påställas stilen enkel och lättfattlig. gäller skattelag-Dettaäratt t.ex.
stiftningen.

Vi därför försökthar använda och uttryck skallatt termer som vara
begripliga för vidare krets skatteexperter och därigenom leda tillänen

tolkningsmöda missförstånd.mindre och färre De viktigaste änd-
ringarna i terminologin redovisas här, diskuterasmedan övriga termer
i författningskommentarerna.

Uppbördslag blir skattebetalningslag

Uttrycket uppbörd ålderdomligt och svårdefinierat, i synnerhet förär
de enskilda skattebetalarna. Vi har bl.a. denna bakgrund valtmot att

lagen rubrik nämligenbättre beskriver lagens innehåll,ge en som
skattebetalningslag. heltäckande,Rubriken inte anspråk pågör att vara

den täcker det huvudsakliga innehållet i lagen. förenklande syfteImen
inte avgift omfattari lagens rubrik lagennämns termen trots att

arbetsgivares redovisning socialavgifter.och betalning av
Även i lagtexten talas fall avgiftskatt också i då Vadom avses. som

i lagen skatt gäller alltså sådan avgift omfattassägs ävenom som av
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Motsvarande gäller skattskyldig således omfattarlagen. termen som
skyldig betala avgift.den enligt lagenbl.a. är attsom

uppbörd används i dag inte bara i och USALUBL iTermen utan
dessa fall har vi i genomgåendeflertal andra lagar. I valtstortett sett

för uppbörd tala redovisning och betalning.i ställetatt om

denpreliminära skatten och betalaDen sättet att

terminologi har kritiserats för bristande enhetlighet, bl.a.UBL:s av
1991/922112 bil. 269. Ett exempelLagrådet 5se ärprop. s.

föreslårolika formerna preliminär skatt. Vibenämningarna de av
såpreliminär stryks framför A-skatt och F-skatt,därför ordetatt

fortsättningenformerna preliminär skatt i benämns A-de olikaatt av
och F-skatt.skatt, särskild A-skatt

tydlighet. Exempel påhar gällt också bristandeKritiken UBLmot
vårttvå i betalningen A-skatt. Ibenämningarna på dedet är stegen av

två tydliga benämningar.ingår särskilja dessauppdrag att steg genom
drar den prelimi-föreslår det första då arbetsgivarenVi steget,att av

skatteavdrag och detfrån arbetstagarens lön, benämnsskattennära att
till helt enkelt kallasdå skatten betalas inandra staten,steget,

inbetalning skatt.av

skattöverskjutande skatt och tillkommandeKvarstående skatt,

inkomstår betalatsför visstfram till skattkommaFör rätt ettatt om
preliminär skattavstämning mellan inbetalningarnaårligengörs aven

preliminärskatten. Om för liteberäknade slutligaför åretoch den
Är den betaldaskatt. däremotpåförs kvarståendebetalatsskatt pre-

uppkommerslutliga skattenden över-liminära skatten änstörre en
Är betalas efterytterligare skatt skallvidare såskjutande skatt. det att

det frågaskatt avslutatsdebiteringen slutligden årliga äratt omav
tillkommande skatt.debitering av

skatt försvinnerbetalningför redovisning ochdetI systemet avnya
slut-betecknaskansärskiljbara former vaddessa närmast somsomav

skatt ochöverskjutandekvarstående skatt,Beteckningarnalig skatt.
Relationen mel-användas.inte längretillkommande skatt kommer att
med den beräk-betalats jämförtskatthur mycket preliminärlan som

förintresseemellertid fortfarande avgöraslutliga skattennade är attav
skattåterbetalningskall betalas ellerantingen ytterligare skatt avom

inkomstår bestämtsför visstslutliga skattenske. Sedan denskall ett
slutliga skatten.för året denskatteberäkningenvarje ändringavser av
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eller den slutliga skatten höjs iför lite preliminär skatt betalatsOm
skatt påföras och betalas denefterhand skall ytterligare slutlig av

skattskyldige.

Slutskattesedel eller slutskazzsedel

fogarA-skattesedel och F-skattesedel med "e"dag skrivsI ett som
flera led Det-de leden i dessa sammansatta termer.avsamman senare

Fortsättningsvis böri fråga slutskattesedel.gäller termernasamma om
sammanfogning. finns nämligen skäl be-användas denna Det attutan

skattsedlarde olika formernatrakta benämningarna av som en sam-
e-lösaF-skatt och skattsedel. Denmansättning A-skatt resp.av

sammansättning bildad.tydligare hur dennafogen visar då är

och vissa andraJämkning termer

lagförslag. stället användsfinns inte med i vårt ljämkningTermen en
nämligen ändrad beräkning.vad det frågabeskrivning år om,av

visserligen betydelse för-i allmänspråketjämkning harOrdet aven
skattesammanhang har betydelsen inågot håll. iskjutning Men

Eftersomminskning. jämkninginskränkas tillkommitregel att
ökning minskning,såvälskattesammanhang kaniäven som enenavse

då tala ändrad be-uttrycksättfelaktigt. riktigaredetta Ett ärär att om
preliminär skatt.räkning av

restitutionmodernaandra mindre ärEtt utmönstratstermer sompar
lättbegripligamed deneftergift. Restitution haroch termenersatts mer

i frågaterminologi har valtsMotsvarande förenkladeåterbetalning. om
med befrielse.eftergift ersattssom
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22.3 Ikraftträdande och övergångsfrågor

Förslag: Skattekontosystemet skall tillämpas fr.0.m. årsskiftet
1997/98 och skattebetalningslagen träda i kraft den 1 november
1997. Lagen skall tillämpas första gången mervärdesskatt som
skall redovisas i skattedeklaration för redovisningsperiodenen
januari 1998, på F-skatt och särskild A-skatt för inkomståret 1998

på förskatt beskattningsår gått föresamt närmastutannan som
taxeringsåret 1999.

Schablondebitering F-skatt och särskild A-skatt för inkomst-av
året 1998 beräknas med tillämpning UBL:s bestämmelserav om
schablondebiteringen.

Arbetsgivare skall avdrag för kvarståendegöra skatt sista
gången såvitt kvarstående skatt enligt 1996 års taxering.avser

Det skall möjligt räkna skatt skall återbetalasattvara av som
enligt äldre regler fordran enligt skattebetalningslagen ochmot en
tvärtom.

Allmänt

Det för redovisning och betalning skatter och avgiftersystemetnya av
Ävenbör i kraft vid årsskiftet 1997/98. övriga presenteradesättas

förslag avsedda börja tillämpas vid tidpunkt.är att samma
Skattekontosystemet innefattar hantering skatter och avgifteren av

skiljer sig från dagens. frågaEn bör ställas övergångs-närsom som
problematiken administrativa fördelar kan vinnasövervägs är om om
den ordningen tillämpas skatter och avgifter för företidävennya
ikraftträdandet. En sådan lösning måste för ändamålsen-att anses som

kostnadseffektiv.lig Inte heller får säkerheten i skattebetalnings-vara
Vid analysen övergångsproblematiken måsteäventyras.systemet av

vidare krav ställas på bl.a. tillämpningen bestämmelser inteatt av nya
innebär retroaktivitet till nackdel för de skattskyldiga.en

förMetoder och problem rörande övergången till ett nytt
skattebetalningssystem

fleraEn bland alternativa övergångslösningar diskuterats utgårsom
från det och de bestämmelserna skall tillämpasatt systemetnya nya
generellt, alltså skatter och avgifter för tid före ikraftträdan-även
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ikraftträ-innefatta det vidsådan ordningFörenklat skulledet. atten
saldo, negativt ellerskattskyldig skulleför varjedandet ettanges

eller tillgodohavandet påoch avgiftsskuldenavseende skatte-positivt,
skall betala ytterligaretidpunkt. För denvid dennaskattekontot som

avgiften förellerår skulle skattenavgift för tidigareellerskatt
På motsvarandebokföras på skattekontot.och sättperioden räknas om

till saldottidigare period ledanedsättning förskulle attenen
ellerunderskottet minskaAntingen skulleändras.skattekontot ett
Givetvistill återbetalning.kan ledauppkommaöverskott ensom

utjämnas.kommaockså kunnaskulle kontot att
emellertid antaltill sådantövergångEn ettett system rymmer

helträntebestämmelsernadeHit hörolika slag.problem att nyaav
de gamla Avmåste tillämpas isig från demskiljer systemen.som

enligt UBL, USALförföljande. Gemensamtbl.a. räntorintresse är
avdragsgilla. Rän-skattepliktigavaritde tidigareoch ML är att resp.

SFS 1986:473efter år 1986skattefria för räntetid segjordestorna
1992:651.SFSefter år 1992för räntetid seavdragsgillaickeresp.

skatteeffekten. Respiträn-tillanpassades då med hänsynRäntesatserna
skatt avseendetillkommandetvå år påtidför längreinte änutta tas

elleravgiftPå skatt, räntataxeringar.tidigare års1989 ochår som
restavgift och i vissafebruari 1993före den 1till betalningförfallit tas

i ställetDärefterbetalningar.tilläggsavgift vid förfall tasut sena
kronofogde-överlämnats tillfordringendröjsmålsavgift och,ut om

500 kronorgrundavgiftmyndigheten, ut.tas omen
låtaövergångsfasen skulleföralternativonaturligtinte attEtt vara

avgifter enligtochframräknaparallellt räntorskattemyndigheterna
de reglerdärefter tillämpaochreglernagamlade och debåde somnya

administrativa vinsterNågraskattskyldige.denförär gynnsammast
övergångslösning.sådanmeduppkommaemellertid inteskulle en

kapital ochframräkna ränte-skulleEn väg attatt varaannan
tidoch för1998januariden 1för äldre tidavgiftsskuldeller per

bestämmelser. Ettskattebetalningslagensenligtberäknadärefter ränta
skattekontot,då debiteras1998 skullejanuariden 1ingående saldo

avgifter ochskatter,hand räntorsker efterkompletteringvarefter som
därvid räknasmåsteDessatill betalning.förfallerslagdetta omav

1997 föri decemberbetalningförfallit tillskulle haskatternasom om
efterochför tiden föreavgifterochfå framskall räntorrättaatt man

1997/98.årsskiftet
påberäkning räntainnebäraövergångslösning skullesådanEn aven

avgiftsskuldenellerdå skatte-tidpunktgällde vid deninteränta som
mycketskullelösningenfår stå klartockså tauppkom. Det attanses
gårdeni frågaoch det kan atti anspråk, sättas omstora resurser
övrigtireformgenomgripandemycketsamtidigtgenomföra ensom
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heller haft möjlighet tillräckligti kraft. Vi har inte studerasätts att
fråga.denna

avgifter förtillämpa den lagen på skatter och äldre tidAtt ävennya
också straffbestämmelser ochproblemfyllt det gällerkan närvara

frånansvarsbestämmelser. Vidare får det inte bortses iandra att man
föraskulle behövamed skattekontosystemet i bruksamband tasatt

hanteringenuppgifter där höga på säkerhet imängd kravöver en
måste ställas.

föreslå den januari 1988alltså inte kunna lVi att man peranser oss
avgifter för äldre tid pågäller skatter ochkapitaliserar detnär m.m.

förutsättningarförefaller det finnas godadet Däremotsätt antytts.som
minst med hänsyn tillnågot år sådant inteefter attettatt ta grepp,
januari 1988 då minskattiden före den 1antalet ärenden som avser

fördelar skulle vinnas deresursmässiga och andrabetydligt. Stora om
föreslår därför dennakunde lämnas sidan. Viheltäldre attsystemet

och utreds i sammanhang.uppmärksammasfråga annatett

övergången till skattekontosystemIkraftträdandet och ett

frånalltså övervägande skäl redanSammanfattningsvis talar mot att
före år 1998 i detoch avgifter avseende tidbörjan föra in skatter nya

Äldre därför ioch börbestämmelser i UBL, USAL MLsystemet.
år.stället tillämpas för tidigare

1998 årsfråga skatt avseendebestämmelser bör gälla iUBL:s om
Även vilkabeskattningsår förtaxeringar. de flestaårsoch tidigare om

före-kalenderåret så1998 sammanfaller med 1997taxering sker år
bokföringsla-räkenskapsår.förlängda Enligt 12 §brutna ellerkommer

beskattningsårårs taxering förekommakan det vid 1998 som om-gen
mån, beskattnings-november 1995 april 1997 18 dvs.fattar tiden -

påbörjats.redanår som nu
börskattedeklarationerna registreras på skattekontotförstaDe som
denkommit till Skattemyndighetenskall ha inde senastvara som

skall enligt vad föreslagits skatteav-februari 1998. Dessa12 avsesom
arbetsgivaravgifter för redovisningsperioden januariochdrag m.m.

för redovisningsperioden december 1997 förmervärdesskatt1998 samt
beskattningsunderlag inte beräknas överstiga 40skattskyldi med somga

Då registreras också F-skatt och särskild A-skatt förmiljoner kronor.
förfaller februariden 12 1998. Den skyldigjanuari 1998, ärsomsom

förredovisa mervärdesskatt på beskattningsunderlag beskatt-att som
ningsåret beräknas överstiga 40 miljoner skall lämna skattedeklaration

Deklarationen skall skatteavdrag, arbets-den 26 februari.senast avse
förgivaravgifter mervärdesskatt redovisningsperioden januarioch
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1998. den enbart betalat A-skatt skatteavdrag underFör som genom
registrering på skattekontot första gången år 1999år 1998 sker i
debiteringen den slutliga skatten enligt 1999 årssamband med av

helt enligt den lagen.alltså debiteras och betalastaxering nyasom
1997 således ingamervärdesskatt för december kommerfrånBortsett

avseende tid före den januari 1998skatter, avgifter eller 1räntor att
förhållande talar för inteskattekontosystemet. Dettamed i atttas

blir enhetlighetenmervärdesskatt bör med. Härigenomheller denna tas
avgifter ochhanteringen skatter,i fråga räntorstörre somom av

årsskiftet 1997/98.före efter Detbelöper på tid sagtssom nuresp.
uppbördsdeklaration ochde äldre bestämmelsernainnebär sär-att om

för redovisningtillämpas sista gångenskild deklaration bör av

uppbördsdeklarationarbetsgivaravgifterskatt ochavdragen när-
den 15 januari 19981997 lämnas, dvs.för december senast om

tid,den lämnas i rätt
beskattningsunderlagför skattskyldiga medmervärdesskatt-

deklaration försärskild40 miljoner kronoröverstigande när
1998 denden 20 januari1997 lämnas, dvs.december senast om

ochi tidlämnas rätt
beskattningsunderlagskattskyldiga medmervärdesskatt för som-

deklaration försärskildmiljoner kronoröverstiger 40inte när
1998 den lämnasden 5 februaridvs.december lämnas, senast om

i tid.rätt

1998för inkomståretsärskild A-skattF-skatt ochDebitering av

Även beräknasoch särskild A-skatt1998 bör F-skattinkomståretför
blirdebitering skatternaEnda basen förbestämmelser.enligt äldre av

Enmed UBL:s regler.debiterats i enlighetskattdå den anpass-som
härtill bör ske.ning

skatt år 1998kvarståendeBetalning av

års taxering skulleskatt enligt 1997kvarståendeVid uppbörden av
skatt verkstäl-för kvarståendebestämmelser avdragenligt gällandenu

har den regle-tidpunktjanuari 1998. Vid dennalas under nyamars--
informationsinsatser kommer med nöd-kraft. Omfattandeiringen trätt

skattskyldiga.till samtliga Ibehöva in och riktasvändighet sättasatt
lämpligastfår detundvika dubbelbetalningarsyfte etc.att anses vara

386



En regleringSOU 1996:100 ny

redan vid detta tillfälle avskaffa arbetsgivarnas medverkan i betal-att
ningen kvarstående skatt.av

Kvittning mellan äldre för betalning och detsystem systemetnya

förhållandetväsentligt det äldreDet regler under viss tidär att att
parallellt med skattebetalningslagenslöper bestämmelser inte fär leda

till förlorar möjligheten räkna skatt skullestatenatt att av som annars
Ävenåterbetalas fordringar skatt. denna fråga krävermot annan

särskild reglering i övergângsbestämmelserna.

Drösmålsav iften

övergångslösning förordasMed den kommer dröjsmålsavgiftsreg-som
leringen fortfarande tillämpas för tidigare perioder avseende deatt

och avgifter ingår i detskatter skattebetalningssystemet.som nya
Dröjsmâlsavgift används för närvarande beträffande flertal andraett

dem tänkta ingå i skattekontosystemet.skatter Enän är attsom
särskild fråga kan dröjsmålsavgiften i dessa fallövervägas ärsom om

här föreslagna räntebestämmelser. Främst dåbör ersättas ärav av
vilka administrativa vinster kanintresse göras att ut-som genom
avgiften. frågeställningen faller emellertid utanför vårtDenmönstra

Tills därför avgiften finnas kvar.utredningsuppdrag. vidare bör För
ändamål föreslås UBL:s avgiftsbestämmelserdetta ersättsatt av en

lag dröjsmålsavgift.särskild om

387





SOU 1996:100

FÖRSLAGENSVII KONSEKVENSER
OCH GENOMFORANDE

23 Konsekvenser genomförandeoch

i tidigareförslag det i helaDe spänner överpresenterats stort settsom
området för skatte- och avgiftsbetalningar. Syftet föreslagnamed

effektiviseraändringar det nuvarande för redovisningär att systemet
avgifter ordningoch betalning skatter och den tillämpassamtav som

frågor.antal därmed sammanhängande Förslagen i olika delari ärett
omfattningeller mindre genomgripande. Störst i införandetär avmer

skattekontosystem.ett
främstpåverkar arbetet inom skatteförvaltningenFörslagen men

liksomockså exekutionsväsendet i utsträckning de skatt- ochstor av-
giftsskyldiga. första hand det då fråga administrativaI ochär om
ekonomiska konsekvenser.

Administrativa23.1 konsekvenser

Konsekvenser för skatteförvaltningen23.1.1 m.m.

bådeInförandet skattekontosystem kommer påverka RSV:sett attav
emellertid skattemyn-och skattemyndigheternas arbete. Främst berörs

digheterna.
skattekon-Hanteringen redovisningar och betalningar i ettav m.m.

jämfört med dagens medförakommer uppbördssystemtosystem att en
skattemyndigheternaminskad arbetsbelastning för den personal vid

i dag arbetar med bl.a. inbetalningar, äterbetalningar, betalnings-som
mervärdesskattedeklara-påminnelser, registrering uppbörds- ochav

Arbetsuppgifterna kommertioner överlämnande för indrivning.samt
med det förändras vid skattemyndigheternas admini-systemet attnya

länsskattekontoren lokala skattekonto-strativa enheter, vid och vid de
arbetsuppgifter förändras följande.Bland de kan nämnassomren.

Redovisning arbetsgivaravgifter mervärdesskattkällskatt, ochav
på Härigenom kostnadenskall ske och handling. kommeren samma

för aktualisering, tryckning och distribution i det närmasteatt
Ävenhalveras. hanteringen redovisningshandlingarna kommer attav
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handling.redovisning skereftersomeffektiviseras gemensamen
Även hand den-ochskall läsas ärinformationden tas omsomom

identifiering, in-medkommer arbeteti dagens systemsamma som
minska.organisationsnummerochläsning attm.m.person-av

deklaratio-omfatta deoptiskt ochske ävenkommerInläsningen att
mervärdesskatt. Hante-överskjutande ingåendeomfattar ensomner

enligt nuvaranderationellblir äninbetalningar avsevärtringen merav
rånkontoutdragsuppgiftcrinbetalningsuppgifterSåvälordning. som

finnsADB-medium. daglredovisasbetalningsinstitut kommer att
betalasolika skattermyndighet därpostgirokontonummerantalett per

skattemyndighetför varjedetkommersig. I detför systemetnyavar
bankgironummerochpostgironummerendastfinnas ettett somatt

ingår i skattekontosystemet.skatteinbetalningarsamtligaomfattar som
antaletanvänds kommerkontonummerserieendastGenom att en

Vidare kommerminskaolika kontonmellan avsevärt.omföringar att
närvarande varjeminska. Förbetalningspåminnelser stämsantalet att

försändsbetalningspåminnelseochskatteinbetalning utseparat enav
samladkommerskattekontosystemför sig. Ivarje skatt ett en

aktuellaavgifteroch äralla skatterbetalningspåminnelse att somavse
förlämnasantalet målkommerPåskattekonto. sättpå somett samma

för under-kommer begärasindrivningminska. ettindrivning attatt
skatt.föri daginteskattekonto,påskott separatett resp.som

indriv-tillöverlämnandeförbeloppsgränserföreslås högreSamtidigt
Dettadagensgäller ikronor100denning system.gränsän somom

förmål lämnasantaletytterligare reducerasannoliktkommer att som
förföreslagnasåledes detkommerindrivning. Sammantaget systemet

sigföra medavgifterskatter ochbetalningochredovisning att enav
administration.förenkladpåtagligt

skattebetalningssystern ärkonsekvensytterligare attEn ett nyttav
myndighet föransvarigför RSVrutinerändradedet kräver somm.m.
betalningaravseendeprognosmyndigheternauppgiftslämnandet till av

avgifter.ochskatter
betal-ställföreträdaresbeslutavseendeordningDen omm.m.nya

omfattarföreslås ochgifterochningsskyldighet för skatter somsomav
administrativförenkladavgifter iochskatteralla systemet ger en

utredningdag dennämligen redan iSkattemyndighetenhantering. gör
personlig betalnings-fråganställning iunderlag förär taatt omsom

åklagarmyndighetenfall ocksåantalhärefter imedanskyldighet, ett
med dendubbelarbete undvikshandläggningen. Dettadel imåste ta

åklagarmyndig-förlättnadervilketbeslutsordningen ävengernya
heterna.

tillocksålederi 81 § UBLbetalningsbrottetslopaFörslaget enatt
Kontakterskatteinyndigheterna.hosadministrativ hanteringförenklad
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i dessa fall med polis- och åklagarmyndigheterna undviks. Självfallet
innebär förslaget minskad arbetsbelastningäven inom dessaen myn-
digheter.

Den administrativa hanteringen inom skatteförvaltningen förenklas
också i viss mån arbetsgivarnas medverkan vid betalningenattav av
kvarstående skatt slopas och föreslagnaden utgångspunkten förav nya
beräkning preskriptionstid.av

Förslagen rörande överensstämmelsen mellan preliminär och slutlig
förväntasskatt leda till andel den slutligastörre skattenatt en av

kommer betalas preliminär skatt. Konsekvensen häravatt är attsom
arbetet med olika kräva in felande beloppsätt minskar. Sam-att
tidigt kan arbetsbördan i viss mån komma öka den utvid-att genom
gade skyldigheten lämna preliminär självdeklaration.att

Det kan också antalet ärenden anstånd med betalningantas att om
skatter och avgifter i fall sikt kommer minska på grundvart attav
den föreslagna restriktivt utformade anståndsregleringen.av

regleringshänseendeI skapas den lagen samordnadgenom nya en
överblickbar och lättillgänglig reglering. Den blir därmedsamt mera

lättare tillämpa för skattemyndigheterna.att

23. 1.2 Konsekvenser för exekutionsväsendet

Som redan kommer antalet mål lämnas för indrivningnämnts attsom
minska i det Indrivning kommer begäras försystemet. att ettnya
underskott på skattekonto, inte i dag för skatt.ett separatsom resp.
Att antalet mål lämnas för indrivning kommer minska blirattsom en
följd underskottet kan komma omfatta flera dagensatt attav av
meddelsslag. Antalet indrivningsposter gäldenär blir därmed färre.per

Indrivningsförfarandet kommer vidare påverkas samordningenatt av
inom skattekontot och beloppsgränserna 000 kronorl 10 000av resp.
kronor vid överlämnande för indrivning.

Källskatt, arbetsgivaravgifter, kvarstående skatt, tillkommande skatt
och mervärdesskatt beloppsmässigt varför beloppsgränsen förär stora
överlämnande för indrivning inte kan påverka antalet restföringarantas
i så utsträckning. F-skatten antalsmässigt tillär störststor men
beloppet minst de nämnda meddelsslagen. Då obetalt underskottettav
motsvarande kvarståendedagens skatt fortsättningsvis kommeräven

överlämnas för indrivning gång år kommer inte antaletatt en per
restförda kvarstående skatter för skattskyldiga inte näringsid-årsom
kare påverkas skattekontosystem införs.att att ettav

Den slopade skyldigheten för arbetsgivare avdrag förgöraatt
kvarstående skatt kommer emellertid öka antalet restföringaratt
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för slutligaRiskenoch antalet gäldenärer.skattkvarstäedeavseende
ändå bedömasfårordningmed dennaindrivningsförluster somnya

vidanställningtillgångar ellervilka harskattskyldigaringa. De
kronofog-betalautsträckningirestföringstillfället kommer attstor

vidmedverkanarbetsgivarnasslopaförsta krav. Attdemyndighetens
förhanteringensamtidigtförenklarskattkvarståendebetalningen av

kronofogdemyndigheterna.arbetsgivarnasåväl som
för in-lämnasmålantaletkan detSammantaget attantas som

minska.drivning kommer att
indrivning,överlämnande förvidtillämpasbeloppsgränserAtt högre

förhållandengäldenärenskännedomkronofogdemyndigheternasatt om
fordranreglernaADB-stöd, närutökatförbättras att enett omgenom

dröjs-enhetliga ochblirmyndighetenbetald till attskall varaanses
kronofog-förfördelaradministrativaklaramålsavgiften slopas ger

demyndigheterna.
hoskompetensförändradpåförslagen kravställerSamtidigt

ned-invändningar,bl.a.Hanteringenkronofogdemyndigheterna. av
krävakommerbetalningsskyldighetsolidariskochsättningar att

myndigheterna.arbetsrutiner hosändrade
Även skatte-såledeskommerkronofogdemyndigheternaför ett nytt

integällerfördelar. Detadministrativainnebärabetalningssystem att
skatte-uppgifter hostillförbättrade åtkomsttill denmed hänsynminst

skattekontosystemet öppnar.myndigheterna som

avgiftsskyldigaskatt- ochför deKonsekvenser23.1.3

löpandeavgiftsskyldigaochde skatt-tvingasuppbördssystemI dagens
kon-Främstskattemyndigheterna. rörmedkontakterantaltill ett stort

skatter,direktabetalningochredovisningfrågortakterna ar-avom
sinharkontakternamångamervärdesskatt. Debetsgivaravgifter och

avgifter lämnasochskatteruppgifterdetgrund i bl.a. sättatt omsom
fall varierar.flerai dag i

avgiftsskyldigasochskatt-dekommer göraSkattekontosystemet att
avgiftsredovis-ochskatte-med delsoch arbeteuppgiftslämnande

regeringensjfri dag,enklareväsentligtbetalningar ändelsningar,
före-utredaresärskildaochkommittéervissatilläggsdirektiv till om

vinsteradministrativa1994:73. Storauppgiftslämnande dir.tagens
alla skatte-redovisningensamordnadedenkommer göras avatt genom

avsnittavgiftsbetalningar,och se
redovisningshandling kunnaochikommerFöretag att sammaen

kommerredovisningenresultatetuppgifter ochnödvändigalämna av
itillgängligtfinnasavstämningskattemyndighetens ettefter att sam-
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skattemyndig-belopp betala in tillKvittningar mellanmanhang. att
kunnamervärdesskatt kommeröverskjutande ingåendeheten och atten

medelstoraredovisningshandlingen. mindre ochdirekt i Förgöras
avgifter knytasbetalningen skatter ochföretag kommer vidare attav

månad. företag får härigenomförfallodag varje Dessatill endast en -
på redovisanågot längre tid sigsommarperiodenunder attutom en-

för redovisningutsträcks också tidenmervärdesskatt. augustiI av
detFramhållas här bör dessutomarbetsgivaravgifter.ochkällskatt

arbets-förslaget slopaföljeruppgiftslämnandeminskade attavsom
kvarskatteuppbörden.medverkan igivarnas

ställföreträdares betal-beslutavseenderegleringenDen omnya
tydligare dagens.avgifterför skatter och änningsskyldighet är

skattskyldi-förutsebart för densåAnsvarsförhällandet blir sätt mer
beslutande myndig-ochhandläggandeSkattemyndighetenMed somge.

tidigt stadiumskattskyldigeför denblir det också lättarehet att ett
skattskyldiga idet dekan vidaretill tals. Noteraskomma att av

straffansvaret i dessafördeluppfattasallmänhet torde attensom
till betalningen.ansvarsfrågan enbartknytsslopas ochsituationer att

hänseendeadministrativtskattskyldiga ideökad belastningEn
preliminärlämnaskyldighetenförslaget utvidgaföljer attattav

skjutamöjligheternaocksåbegränsarsjälvdeklaration. Den att
beräkningbegära ändradframtidenskattebetalningar på att avgenom

preliminära skatten.den
samordnadden lagenregleringshänseende skapasI engenom nya

be-lättillgänglig reglering. Deochöverblickbarsamt nyamera
jämfört medskattskyldigafölja för debli lättarestämmelserna bör att

ökarvilketoch MLi UBL, USALmotsvarande bestämmelserdagens
uppbörds-inom förförutsättningarskattskyldigasde att ramen en ny

sinreglering till rätt.ta vara

Ekonomiska effekter23.2

exekutionsvä-skatteförvaltningen ochEffekter för23.2.1
sendet

arbetsuppgifterantalavsnitt hartidigare 23.1.1det se nämntsI ett
värt förslag tillpåverkasskattemyndigheternainom ettsom av

varjetidrapporteringdenMed utgångspunkt iskattekontosystem. som
för de arbetsupp-kostnadenlöpande kan den totalaanställd upprättar

är 1994.förmiljoner kronoruppskattas till 100gifter nämnts casom
skattekonto-fullt utbyggtuppgifter kan medTidsätgången för dessa ett
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komma i halveras. realistiskEn bedömning ärsystem att stort sett att
i fall tredjedel de direkta kostnaderna för dessa arbetsupp-vart en av
gifter kan in, dvs. 30 miljoner kronor. dettaTill skall läggassparas ca

kostnader 40 eller 12 miljoner kronor.procentgemensamma om ca
Den sammanlagda inbesparingen såledesskulle kunna beräknas till
drygt 40 miljoner kronor år.per

kronofogdemyndigheternasFör del förslagenleder i del fall tillen
förenklingar och i del fall till visst merarbete. Antalet måletten som
lämnas för indrivning kommer bli betydligt färre. Däremot tordeatt
inte antalet gäldenärer komma påverkas i någon nämnvärdatt
omfattning. Detta innebär kronofogdemyndigheterna måste igöraatt

lika många utredningar gäldenärernas förhållandenstort sett om som
i dag. Kostnadsbesparingarna i detta hänseende blir därför begränsade.

kan det åtminstone efter inledandeDet period finnsattantas en- -~-
besparingsutrymme bortåt miljonerräknat tio kronor.ett grovtom

målI fråga allmänna bl.a. mål skatter gäller enligt beslutom om
statsmakterna år 1992 gäldenärerna skall betala avgifterattav som ger

för kostnaderna för kronofogdemyndigheternastäckning arbete med
målen. Med hänsyn till denna princip full kostnadstäckning dettasom

mål avgifti varje allmänt 500 kronor. I enskilda mål ärut en om
avgiften beroende på vilken åtgärd sökanden begär 500som -——

Graden kostnadstäckning förkronor eller 000 kronor. de1 av
målen år 1994 knappt och år 1995 någotallmänna 80 ännuprocentvar

lägre.
anslagsframställning för skatteförvalt-i sin fördjupadeRSV har

ningen och exekutionsväsendet i januari 1996 räknat med att ett
årligainförande skattekontosystemet leder till minskning detav en av

ungefärinkomna allmänna mål från ungefär 250 000 tillantalet 1
mål. Vi kan850 000, dvs. minskning med inte mindre 400 000änen

någon inte beräkning. Det kan härinte anledning godta RSV:sattse
mål avsågockså år 1995 kom in 600 000det närmarenämnas att som

fordringar skulle hört hemma i skattekontosystem.ha ettsom
mål,Eftersom avgiften vid överlämnande för indrivning tas ut per

målantalet leda ändring avgifterna förmåste minskning tillen av en av
kraftigt bortfall avgiftsinkomster. förundvika Ett sätt attatt ett av

avgift,differentiera såuppnå neutralitet avgiften högreär attatt en
mål skattefordringar har sin500 kronor, i1 tas ut som avser som

avgift, 500 kronor,i skattekontosystemet medan lägregrund tas uten
liggermål, punktskatter eller andra skatteri andra allmänna t.ex. som

felparkeringsavgifter. Viböter ochutanför skattekontona samt anser
höja avgiften i allmännaemellertid det bättre generelltsättär ett attatt

Avgiftsinkomsterna skulle i så fall bli lika demål. nästan ärstora som
sådanfrån till 750 kronor. Enavgiften höjs 500 kronornu, om
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generell höjning rättvisande bild de verkliga kost-ger en mer av
naderna för indrivningen vad fallet för närvarande ellerän ärsom som
skulle falletbli enligt det nämnda alternativet till avgiftsändring.nyss
Kostnaderna nämligen till klart övervägandeär del relaterade till
antalet gäldenärer och inte till antalet mål. Det kan tilläggas fullatt
kostnadstäckning inte fås avgiften understiger 000 kronor.1om

avgiftshöjning enligtEn det förutsätter ändringsagtssom nyss en
i 6 § förordningen 1992: 1084 avgifter vid kronofogdemyndighe-om
terna.

23.2.2 Statsfinansiella effekter

ekonomiska effekterna förDe skatteförvaltningen förslaget till ettav
skattekontosystem beräknas bli inbesparing drygt 40m.m. en
miljoner kronor årligen.

kronofogdemyndigheternaNär det gäller måste principen fullom
kostnadstäckning i indrivningsverksamheten beaktas. Förslaget i det
föregående avgiftshöjning innebär förbättrad följsamhet tillom en en
den principen.

deSåvitt tidpunkter för betalning avgifterskatter ochavser av som
föreslagits innebär förden de företagen slopade särredovis-större

mervärdesskattningen under sommarperioden viss positivav en
ränteeffekt. På så skapas förutsättningar för senareläggningensätt av
förfallodagen för mervärdesskatt till den 26 i månaden under året i
övrigt. Sammantaget med nämnda administrativa besparingar finan-

härigenom också förslagetsieras flertalet skattskyldiga, dvs.attom
företagmindre och medelstora med månadsredovisning mervärdes-av

skall redovisa och betala avgifterskatt, alla skatter och vid endast en
tidpunkt varje månad. Den samordning härigenom blir möjligsom

således del den Ombesparingseffekt nämnts.genererar en av som nyss
enbart till denna kategori skattskyldiga redovisningoch dessasman ser

mervärdesskatt innebär nämligen förfallodagensenareläggningenav av
till den 12 i månaden negativ ränteeffekt för staten.en

samordningen betalningarnaI skatter och avgifter ingår attav av
inbetalningar och utbetalningar skall kvittas varandra. Motmot en
överskjutande ingående mervärdesskatt skall således avräknas F-skatt

avdragen skatt och arbetsgivaravgifter skall beaktas isamt som samma
skattedeklaration. kan överskjutandeDet del denantas att storen av
ingående mervärdesskatten kommer kvittas den skattskyldigesatt mot

och avgiftsinbetalningar.skatte- Att storleken dessanärmare ange
kvittningar och därmed de effekter för följerstorleken staten som

svårt.härav emellertidär
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Även ekonomisktieffekterfårränteregleringenföreslagnaden
vid betalningavgifterochdagensmed bl.a.Jämfört räntorhänseende.
skattekonto-iskattkvarstående räntesatsernaoch äröverskjutandeav

effekterdepreciseraekonomiskailägre. Attöverlag termersystemet
medemellertid förenatmed sigförföreslås ärändringarde somsom

obetydligintebli frågatordedetsvårigheter, enomstora men
förinkomstförstärkning staten.

lämnas.delförslagolikadeeffekternabör nämnasHärutöver somav
på denstorlekenmöjligtdetdessabeträffande är atthellerInte ange

ikan sägasförslagen. Däremot attföljerinkomstförstärkning avsom
med sigförasiktfall påiförslagenskiltvarjeväsentligt vartallt avses

i dessadärförblir det ävenSammantagetallmänna.för detbesparingar
obetydliga.intebesparingar ärfrågadelar somom

övergångsviseffekterockså på depekasbörsammanhangetI som
förslaget tilluppgiftslärrmandeförändradedetföljakan somav

fårRGKfrämst14. Föravsnittsig,medförskattekontosystem se
förellerbetalningstidpunkter sättetexempelvisförändringvarje av
Avkonsekvenser.avgifterochskatterbetalningochredovisning av

minimeratillsyftarprognosarbetedet atthärbetydelsesärskild är som
kost-högre blirdestoupplåningskostnader. Ju sämre prognoserstatens

Övergången skattebetalningssystemtillför nyttnaderna ettstaten.
hänseende. Detnämnda äriRGKkravsärskildaställakommer att

börväl. RGKförberedsövergångdennabetydelsedärför attstorav
följaförprognosmodellerolikatid attgodexempelvis i prövasåledes

kanPå så över-sättföreslagnadeti systemet.betalningsströmmarna
hållasöverensstämmandemindregångskostnaderna nereprognoserav

minimeras.övergångsproblemövrigaoch även

avgiftsskyldigaochskatt-för deEffekter23.2.3

redovis-hänseendeadministrativtiförenklingarnaföreslagna avDe
skattekontosystemiavgifterochskatterbetalningen ettochningen av

vissadärmedochföretagenförsärskiltarbetsbesparande gerär
emellertid svårpå dessaStorleken är atteffekter.ekonomiskapositiva

avgifts-ochskatt-olikamellanvarieraoch kannärmare antasange
antaletexempelvispåverkasfallenskildaiEffekternaskyldiga. av

i dagdatoriseradeellermanuellarutineroch vilkaanställda som--
avgiftsredovisningen.ochvid skatte-används

förbetalningsperioderÄven redovisnings- ochändradeförslagen om
avgiftsskyldigaochvissa skatt-augusti föridenliksommervärdesskatt

ochskattavdragenför F-skatt,betalningstidpunktensenarelagda
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likviditets-ochpositivaarbetsgivaravgifter ränte-sammantagetger
avgiftsskyldiga.skatt- ocheffekter för de

innebörd och de med anled-ändradförfallodagenFörslaget att enge
avsnittbetalningstidpunkterna,anpassade ärhäravning samman-se
avgiftsskyldiga.för de skatt- ochkostnadsneutralti principtaget

grund iarbetsgivare har sineffektekonomiskpositiv rörEn som
i arbetstagarnasmedverkanslopa arbetsgivarnasförslaget attom

kvarstående skatt. Nämnasbetecknasi dagbetalning vad somsomav
löneexekutivaförenkladeemellertid det föreslagnasammanhanget böri

i före-sådana skattebeloppobetaldaför justförfarandet avsett som
medverkan.arbetsgivarnaskrävakommande fall kommer att
ekonomiskaprincip iövrigt iförslagen iFlertalet är termerav

följer deskattskyldiga. Dentill dei förhållandeneutrala som
skall redovisas ochoch avgifterskatterreglerar hurbestämmelser som

förslagen.presenteradeantal denämligen inteberörsbetalas ett avav
skyldig-utvidgadeemellertid denbörFörändringar ärnämnassom

övrigtförslagen isjälvdeklaration ochpreliminärlämnaheten omatt
slutlig skatt.preliminär ochmellanöverensstämmelseförbättraden

förbetungande deekonomisktfalli vissaförslag kanDessa vara
skattskyldiga.

Genomförandet23 3
.

Pågående arbete23.3. l

förstudie i syftepåbörjatsinom RSV1994 harUnder hösten atten
Förstudien harskattekontosystem.förförutsättningarnautreda ett

FörstudieSkattekontoioktober 1994den 14redovisats rapporten
bl.a. skattekontosys-förstudien1994:5. IRSV Rapport ettattanges

tekniskai deförändringarframför allttillmed hänsyn storatem,
årsskiftet 1997/98.först vidinföraskansystemen,

projektbeslutathar RSVledningMed starta ettattrapportenav
skatte-införautarbeta ochuppgiftSkattekontoprojektet med ettatt

siktet inställtdrivs medprojektetArbetet inom att ettkontosystem.
januari 1998.införas den 1skall kunnaskattekontosystem

skattekonto-införaförförutsättningarnabedömsRSVEnligt ettatt
har emeller-förutsättninggoda. En1997/98årsskiftettillsystem som

utformas på detväsentligtallt sättitid systemetatt somangetts vara
medförakommaenligt RSVhärifrån kanföreslår. Avvikelser attvi nu

skulle dettauppgifter från RSVEnligtgenomförandet.förseningar av
detkalenderår, eftersommed heltsenareläggninginnebära ett ansesen
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förändringar aktuell storleksordning genomförasbör i sambandatt av
årsskifte.med ett

RSV har vid kontakter under utredningsarbetets gång fört fram den
uppfattningen skattekontosystem kommer medföra för-att ett att stora
enklingar effektivitetsvinsteroch för såväl avgiftsskyldigade skatt- och

för skatte- kronofogdemyndigheternaoch i landet.som

23 Ikraftträdande övergångsfrågor3 och
.

ekonomiskaMed hänsyn till de administrativa och vinster ett nyttsom
för redovisning och betalning skatter och avgifter för medsystem av

sig bör införas möjligt. Samtidigt förutsättersystemet snarast systemet
genomgripande förändringar omfattande och tidskrävandesamt ett

Ävenförberedelsearbete skatteförvaltningen. förinom de skatt- och
avgiftsskyldiga kommer det krävas anpassningar olika slag. Medatt av
hänsyn till de uppgifter lämnats RSV nödvändig förbere-som av om

i kraft årsskiftetdelsetid bör det tidigast vidsättassystemetnya
1997/98.

mycket vikt med god fram-Det bör strykas under det äratt storav
förförhållning inför redovisning och betalningett nytt systematt av

avgifter i bruk. gäller bl.a. för övergångskost-skatter och Det atttas
hållas de skatt- och avgiftsskyldiganaderna skall kunna samt attnere

vidta åtgärder behövs införskall tillräcklig tid de över-attges som
gången till det systemet.nya

Flera de i övrigt presenterade förslagen har i viss mån beröringav
förmed skattekontosystemet. Andra förslag däremot kan sig.ses

förslagen angående bättre överensstämmelse mellanDessa, t.ex. en
preliminära slutliga skatten, kan därför genomföras vidden och en

tidigare tidpunkt. Med hänsyn till i samtliga förslag äratt stort sett
lagstiftning kan det emellertidavsedda regleras i samladatt en ny vara

då årsskiftetlämpligt de i kraft i sammanhang och vidsättsatt ett
1997/98.

23 3 Infonnationsinsatser3
. .

skattskyldiga heltKonsekvenserna för de förett nytt systemav
redovisning och betalning skatter och avgifter också övrigaav men av

dagensföreslagna ändringar uppbördsreglering kräver RSVattav
in särskilda informationsinsatser. Ju tidigare informationsätter om

förändringarna lämnas desto förkan förutsättningar finnsstörre en
smidig övergång till och reglering.ett nytt system en ny
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förstaInformationen bör koncentreras kring andra halvåret 1997 och
skatteförvaltningen förFörändringarna såväl inomhalvåret 1998. som

avgiftsskyldiga så genomgripande förberedelse-ochde skatt- är att
påbörjasinom RSV börarbetet snarast.

Kostnadsaspekter23.3.4

för och betalningredovisningGenomförandet ett nytt systern avav
i det tidigareavgifter enligt de förslagskatter och presenteratssom

administrativa rutinerna inomförändringar dekräver stora m.m.av
skatteförvaltningen.

påverka skattemyn-kommer i första handskattekontosystemEtt att
redovisningshandlingar och betalningar fråndigheternas hantering av

betalningspåminnelseravgiftsskyldiga arbetet medochde skatt- samt
avgiftsskyldiga liksom rutinernatill de ochåterbetalningar skatt-och

återredovisningför indrivning ochsamband med överlämnandei av
påverkakommer i hög grad ADB-belopp. Förändringarnaindrivna att

inteså befintliga ADB-systemFörändringarna är stora attsystemen.
Kostnadernastället skeUtveckling bör ikan användas. system.nyaav

tillkan beräknastekniskautveckla och deför systemenatt anpassa
50 miljoner kronor.sammanlagt 40 -—-

skattekontosystemetkostnaderna för utvecklingde direktaUtöver av
de-framför alltavseenderedovisats kommer ADB-systemensom nyss
på-omräkningslutlig skatt ochkontrolluppgiftshantering,bitering, att
ochkronofogdemyndigheternas ADB-systemVidare måsteverkas.

samordnas.skattekontosystemet
införa krävsskall möjligtFör skattekontosystem attatt ett vara

sambandför information iinformationsinsatser. Kostnadenomfattande
till cirka tiokan beräknasmed införandet skattekontosystemettav

miljoner kronor.
kronofogdemyndigheternavid skatte- ochdelen personalenStörre av

Endast häri-skattekontosystemet.behöva utbildningkommer att om
servicenivâneffektivt ochbedrivas påkan arbetet sättettgenom

genomförandetInförskattskyldiga hållas hög.de ettgentemot av
infor-ochutbildnings-därför omfattandeskattekontosystem krävs

främst skatte-personalen inomför delmationsinsatser stor aven
på skattekontosys-antal specialistermyndigheterna. börDessutom ett

kronofogdemyndighet. di-Deskatte- ochutbildas inom varjetemet
informationsinsatser kanutbildnings- ochkostnaderna för dessarekta

kronor.beräknas till cirka tio miljoner
utbildningsärskildBeträffande föreslagna ändringar krävsövriga

och denbestämmelsernainformation fråga bl.a. de ändradeoch i om
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beslutsordningen frågai ställföreträdares betalningsskyldighetnya om
för skatter och avgifter, den utvidgade skyldigheten lämnaatt pre-
liminär självdeklaration och förslagen i övrigt förbättradom en
överensstämmelse mellan preliminär och slutlig skatt den ändradesamt
regleringen anstând med betalning skatter och avgifter på grundom av

sociala skäl eller därmed liknande förhållanden. Kostnaderna förav
utbildnings- och informationsinsatser avseende dessa och övriga
förslag kan beräknas till miljon kronor.ca en
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yttrandenSärskilda

JohanssonGunnarSärskilt yttrande expertenav

framSkattebetalningsutredningenläggerslutbetänkande ettsittI
Debiteringar,uppbördssystem.förslag tillomfattandemycket nytt

isamordnasavgifterochskatterbetalningar ettochredovisningar av
de i dagskall ingåskattekontosystemetIskattekonton.medsystem

heltavgiftsbetalningarna. Enochbetydande skatte- upp-nymest
hela denfinnsI lagenskattebetalningslag.föreslåsbördslag en-

skattekontosystemet.förbehövsregleringrättsliga som
medföraförslag kommerutredningensuppfattningen attharJag att

antalIskattemyndigheterna.förföretagen ettsåvälförfördelar som
uppfattningavvikandefrån utredningenemellertidjagharfrågor aven

yttrande.särskiltinställning iminredovisavilljagstyrka ettsådan att
betänkandet.idispositionenföljeryttrandetiRedovisningen

bokföringsdagellerinbetalningsdaginnebördFörfallodagens -

in-avgifterochändrad. SkatterföreslåsinnebördFörfallodagens som
skattemyndighetensbokförtsskall haskattekontosystemetigår

tid.betalda iblivit rätthaförförfallodagenpåkonto attsenast anses
utförsmasstransaktioner. Deavgifterochskatter ärBetalning avav

året.underantal tillfällenbetalningsskyldiga vidantal stortettstortett
lätthanterligaochenklanödvändigtdärförDet systemet styrsär att av

uppfattningminenligtfungerardagvi har iregler. Det system som
redovisasbetänkandetikritikDen motbra.helapå det sys-taget som

det föreliggerkvantifierad. Omutvecklad ochinte närmareärtemet
såpåutredningenvilketutnyttjandeobehörigt systemet, anser,ett av

formpåföljd inågonförfallodagenefterskebetalning kan utansätt att
åtgärder.beivrandevidtaenkeltdetdröjsmålsavgift, bör attvaraav

betalningenrådaosäkerhet kommer närinnebär attFörslaget att
förfalloda-påkontoskattemyndighetensnåförmåste göras attsenast
tid detdenunderbetalningssystemetstörningar i tarförRiskengen.

betalnings-denvilaheltfram kommernåbetalningenför attatt
betalnings-hosarbetetpåverkamöjlighethar ingenHanskyldige. att
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disponerar något bevismaterial vid tvistförmedlarna och han inte över
angående försenade betalningar.

ocksåockså konstateras, vilket utredningen detDet kan gör, taratt
lång för betalning nå betalningsmottagare beroendeolika tid att enen

i betalningen En betalning på litetpå landet görs. görs ettsomvar
behöver dagar för nåpostkontor i inre Norrland tre att mottagaren,

nårmedan betalning i Stockholm betydligtgörs mottagarensomen
uppfattning viktigt alla betalnings-snabbare. enligt minDet är att

uppfyller inte det kravet.skyldiga behandlas lika. Förslaget
också upphov till absurda effekter. AntagFörslaget rent attger en

och hem dagen innan ellerbetalningsskyldig varit kommerute resa
betalningsskyldige har ingen möjlighet enligtpå förfallodagen. Den

rättidig betalning.förslaget hur han villgärna än göraatt en--
för till skattemyndighetens kontobetalningAnvänder han gängse sätt

fram i tid. Med nuvarande uppkommerbetalningennår inte system
bankkontor eller postkontor påproblem. går bara ininga Han ett

eftermiddag och betalningen därigenom skerförfallodagens gör som
genomförs måste detförslaget i betänkandettid. Omi öppnasrätt en

avgiftsbetalningar till Skattemyndighetenskatte- ochmöjlighet göraatt
på kontor.direkt dennas

för förändringen detanförs starkt motiv ibetänkandetI ett attsom
i allmänhet gäller betalningprivaträttsliga sammanhang att en anses

betalningsmottagarens konto. Utred-bokförts påfullgjord dennär
oftast inte utgår vid någradå ifrån några sanktionerningen bortser att

föreslås däremot skallskattekontosystemetdagars försening. I räntaatt
efter förfallodagen.utgå dageno m

gäller för hyresbetal-förtjänas vadsammanhangetI omnämnas som
stadgas hyra betalasningar. 12 kap. 20 § jordabalkenI att som genom

kommit hyresvärden tillhandaeller girokonton habank-, post- anses
förmedlandedet kontoret. Re-betalningsuppdragetnär emottogs av

mini skyddsintresse. Enligtgeln torde ha tillkommit hyresgästens
för skatte- och avgiftsbeta-finns skyddsintresseuppfattning samma en

lare staten.gentemot
påpekas våra grannländer, Damnark,bör slutligen ocksåDet att

rättidig betalningoch Finland, har reglerNorge somsamma om
Sverige har för närvarande.

för-biträda utredningensPå anförda grunderna kan jag intede nu
till förfallodagsinnebörd.slag ny
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avgifterochför betalning skatterTidpunkter av

förfallodagarVal av

förfallodagarfinnas tvåförslagetskall det enligtskattekontosystemetI
augusti den 17fall ijanuari och i vissa12 imånad denvarje samt———

26.den
delbetänkandetyttrande isärskildaredovisat i mittjagskälAv som

betalning, SOUredovisning ochförtidpunkterNyaMervärdesskatt
förtidpunktenförändringarnågrainte12, kan jag1995: acceptera av

gälldevadförhållande tillimervärdesskattbetalning t o msomav
enmånadersperioder har jagimervärdesskattRedovisningen1995. av

godtagit.dock
riksdagen integenomförtsförändringardeVisserligen har avsom

delbetänkandet. Mennämndaföreslogs i detsåblivit stora ovansom
för 559 000,företag, drygtbetydande antal procent avsvararett som

tidigare-fortfarandedrabbasmervärdesskatteuppbörden,totaladen av
innebärförbättringvissbetalningstidpunkten. En natur-läggningen av

företagenfortfarande måste26.till den Menframflyttningenligtvis
frånmervärdesskattutgåendeAlltillmervärdesskattförskottera staten.
26,till denininte flytahinnermånaden innanunderfaktureringen

innebörd tillförfallodagensändringengrundi praktikeneller avav
eller 24.den 23

påfrest-finansiellapåpekas desammanhangetockså ibörDet att
förutsågs påvadhögreblivit änpå företagen avsevärtningarna som

Riksrevisionsverket ifrånuppgifterfärskaEnligt1995.hösten en
1997 beräknas1996,Inkomstberäkning 1995,1996aprilfrånrapport

redovisnings-ändradegrund1996 påunderökastatsinkomsterna av
miljarder kronor3-4kronor. Dettamiljarder ärmedperioder 11 mer

effekternaDärtill kommer1995/96: 19.iberäknadesvadän prop.som
Med detillmervärdesskattmåste förskottera staten.företagenattav

påfrestningendenår 1996 kanvid ingångengällderegler avsom
kronor. Denmiljardertill drygt 2beräknasekonomi senasteföretagens

julikraft den 1träda iomsättningsgränsenändringen avsessomav
lagtsbördaekonomiskai denlättnadvissinnebär1996 somen
sigfortfarande detMen rörregeländringarna.företagen omgenom
till detföretagssektornfrånlyfts bortbeloppmycket stora som

kraft måste läggas ansträng-alli tid dåDettaallmänna. görs en
sysselsättningtillväxt ochfå igångningarna att

minEnligttillräckliga.föreslås inteförändringar ärDe som nu
beskattningsunderlagde företagutredningen förhadeuppfattning vars

bortkronormiljoner40överstigermervärdesskatteredovisningenvid
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föreslå regler för alla andra företag, dvs återgång isamma som en
princip till vad gällde före 1996.som

I mitt förslag återställning inkluderar jag den kävenom s sommar-
regeln. De företagenstörre enligt utredningen störreutananses
olägenheter kunna redovisa mervärdesskatt i juli för juni månad. Det
bör emellertid hållas i minnet alla företag med omsättningatt en
överstigande 40 miljoner kronor inte har förutsättningar. Desamma
administrativa förutsättningarna för företag med miljardomsättning
skiljer sig väsentligt från företag med omsättning 40 mil-överstraxen
joner kronor. Förslaget undantag från den k sommarregeln kom-om s

medföra många inställda under juli månad för före-att semestrarmer
ekonomipersonal. Detta inte acceptabelt.ärtagens

När det gäller kommuner och landsting föreslår utredningen deatt
i betalnings- och redovisningshänseende skall jämställas med skatt- och
avgiftsskyldiga med beskattningsunderlag avseende mervärdesskatt

för beskattningsåret uppgår till högst 40 miljoner kronor. Motivetsom
härför står söka i det nuvarande avräkningsförfarandet mellanatt stat
och kommun. För konkurrensförutsättningarna skall bli likvärdigaatt
mellan kommunala verksamheter och motsvarande verksamheter på
den privata sidan måste i avräkningsförfarandet beaktas den konkur-
rensnackdel den tidigarelagda mervärdesskatteuppbörden innebärsom
för privata företag.

Slutligen vill jag också påpeka utredningen inte tagit den fullaatt
konsekvensen förslaget ändring förfallodagens innebörd.av om av
Korrigering har skett med endast två dagar, från den 10 till den 12.
Utredningen konstaterar det kan till dagar föratt ta treupp en
betalning nå För helt undvika förkortningatt mottagaren. att en av
betalningsfristen den ändrade innebörden hade korrigering bortgenom
ske med dagar.tre

Betalningsskyldighet för skatter och avgifter

Ställföreträdares personliga betalningsansvar för juridisk persons
skatter och avgifter

Utredningen föreslår de subjektiva rekvisiten oaktsamhetatt grov—
och uppsåt i dag krävs för ställföreträdare skall görasattsom en-
personligt betalningsansvarig slopas. ställetI införs i lagen ett nytt
rekvisit innebärande betalningsskyldigheten inträder det inteatt om
vidtagits de åtgärder krävs för få till stånd samladattsom en av-
veckling den juridiska skulder med hänsyn till samtligaav personens
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heltföreträdarenskäl fårsärskildadet finnsOmintressen.borgenärers
betalningsskyldigheten.frånbefriasdelviseller

betal-personligtfrågoribeslutvidareföreslårUtredningen att om
i ställetskattemyndighetfattasskallställföreträdareförningsansvar av

tingsrätt.i dagför avsom
administrativ"genomutredningenändringMed denna att enavser

garantierskapamöjligheterbristande attsäkraföreskriftsform statens
fullföljs".avgifterochskatterbetalningarför att av

skattemyn-föri ställetsåledesinnebärförslag attUtredningens att
elleroaktsamtförfaritställföreträdare grovtvisahardigheten attatt en

uppfyllt.rekvisitobjektivt ärvisadet medräckeruppsåtmed att ettatt
påförandevidprocessuella mönstereftervill avDet säga somsamma

uppgift.oriktigvidskattetillägg
falli deaktualiserashandförstaibetalningsbefrielse sägstillSkäl

juridiskadeniägarintressenågotharinte perso-ställföreträdarendå
aktieinnehavnärståendeselleri ställettalarbefrielseMot egetnen.

inflytande.bestämmandeeller
förhållandetoch detförslag atttill dettakritiskstarktmigställerJag

övergripandebehandla denintehuvudvaltutredningen över tagetatt
och ekono-aktiebolagidelägareföransvarsgenombrottfrågan om

föreningar.miska
skattelag-ibetalningsansvarpersonligtreglernanuvarandeDe om

betal-personligtdåsituationerfådenågra etttillhörstiftningen av
funktionärer.för dessinträderskulderföretagsförningsansvar ett

personligtfall därandratvådetfinnsutredningenSåsom nämnt
kap.i 11nämligenställföreträdare,förinträdakanbetalningsansvar

nuvarandeskillnadTillaktiebolagslagen. mot§kap. 2och 13§3
aktie-iläggerför skatterbetalningsansvarpersonligt manregler om

hanvisaharställföreträdaren attpå attbevisbördanbolagslagen som
Dessabetalningsansvar.undgåskallhanförförsumligvaritinte att

skatterbetalningsituationerandra änheltreglerarbestämmelser av
börskalländå görasjämförelsenågonbetalning. Omförfallit tillsom

retroaktivnågonfåkanaldrigbestämmelserdessapåpekasdet att
Närbetalningsansvar.personligthaförklarasför den ettverkan som
må-femtoninom§ kan den3i kap.llbestämmelsengällerdet som

årsredovisningingeunderlåterutgångräkenskapsårets attfrånnader
drabbasregistreringsverketochtill Patent-revisionsberättelse avoch

förpliktelser.uppkommandedärefterförbetalningsansvarpersonligt
innebärreglernågrainförtsintehar det ansvarsgenom-Hittills som

regeringen prop.avstodavstyrktLagrådetEfterdelägare.förbrott att
betalningsan-grundatlagförslagnågotlämnafrån1981990/91 att:

föransvarsgenombrott1987:59SOUförslagsvarskommitténs om
aktie-iverksamheteninflytande"bestämmande överhar"den ettsom
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bolag eller ekonomisk förening. betalningsansvarskommitténsI förslag
förutsättningarna för personligt betalningsansvar skulle inträdaattvar

bl.a. otillbörligt handlande den skulle bli ansvarigett gentemotav som
borgenärerna och kausalitet mellan detta handlande och företagets obe-
stånd.

sin bedömningI uttalade Lagrådet bl.a. följande.

En väsentlig utgångspunkt måste förslaget gäller undantag frånattvara
den grundläggande associationsrättsliga principen delägareatt ansva-

personligen i aktiebolag och ekonomiska föreningar. Denna principrar
själva grunden för dessaär associationsformer och avgörande förär de-

funktion i näringslivet. Den bör inte frångâs verkligtänras annat om
goda skäl föreligger. Med hänsyn till den utformningvaga som- - -
rekvisiten fått i lagrådsremissen framstår det tvivelaktigt lag-attsom
stiftningen kan få någon preventiv effekt. förefallerSnarare finnasdet

risk lagstiftningen den utformas i remissen, endast införatten som ett
osäkerhetsmoment i all näringsverksamhet sker i aktiebolags-nytt som

form, principen begränsning till det satsadeatt ansvaretsgenom om
aktiekapitalet kan genombrytas i efterhand otillräckligt preciserade
grunder."

Lagrådet ansåg regler ansvarsgenombrott borde föregåsatt om av en
fördjupad utredning. Regeringen lämnade tilläggsdirektiv till aktiebo-
lagskommittén, vilka har återkallats.senare

Den restriktiva hållning till ansvarsgenombrott Lagrådet visadesom
i det då aktuella lagförslaget gällde förslag personligt betal-ett om
ningsansvar för såväl delägare den enbart ställ-som som agerar som
företrädare för bolag.ett

Personligt betalningsansvar inom skatteområdet drabbar den som
leder företaget i egenskap ställföreträdare och inte ellerägareav som
delägare. mångaI framför allt mindre företag ställföre-dockär——— -
trädare och ägare Utredningen framhåller också attsamma person. av-
sikten de ställföreträdare drabbasär personligt betal-att som avses av
ningsansvar de företräder ägarintresse.är även ettsom

För aktiebolag och ekonomiska föreningar skall fungera iatt
näringslivet fordras, enligt min mening, mycket restriktiva lagregler
för ställföreträdares betalningsansvar. Det nuvarande kravet på att
Skattemyndigheten skall ha visa rekvisiten oaktsamhet ochatt att grov
uppsåt uppfyllda bör därför kvarstå. Likaså börär målen fort-även
sättningsvis handläggas inom de allmänna domstolarna. Prövning av
mål med de aktuella rekvisiten framstår främmande för förvalt-som
ningsdomstolarna för övrigt inte denna bedömningar.gör typsom av

Utredningen har inte gjort någon utredning utländsk Interätt.av
heller har utredningen beaktat Europakonventionens regler kan bliom
tillämpliga.
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Danmark och Finlandrättsläget i Norge,undersökningVid den av
följande framkommit.Industriförbund gjort har i korthetsom

Norge

personligt betalnings-skall åläggasställföreträdare kunnaFör att
eller oaktsamhet.föreligger uppsåtkrävs deti Norge attansvar

Skattemyndigheten.ligger påBevisbördan

Danmark

i de allmännabetalningsansvarmål personligtDanmarkI prövas
skadeståndsrättsliga regler.efter allmännadomstolarna

Finland

betalningsansvarigbli personligtställföreträdareFinland kanl en
till skatte-sig skyldighanobetalda skatterför bolagets görom

innehållen för-gällerfinns detStraffstadgandenbrott. även när
in.inte betalatsskottsuppbörd som

rättigheterenskildesregleras bl denartikel 6EuropakonventionensI a
admi-har olikaEuropadomstolens praxisanklagelse brott. Ivid om

straffliknande karaktärsådanhaförfarandennistrativa attansetts en
i arti-räknasde rättighetertillämplig. Enartikel 6 varit uppsomav

enskilde harvilken denoskuldspresumtionen enligtden kkel 6 är s
lagligen fast-skuldden anklagadesoskyldig tillbetraktasrätt att som

bevisbördan läggsvanligtviskräverOskuldspresumtionenställts. att
på det allmänna.

på dettalagstiftningländernassåväl de nordiskaJag attanser
Europakonventionensföranledstveksamhetdenområde reg-somsom

förslag, vilket jagutredningenskritikenförstärkerytterligareler mot
alltså inte biträder.
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Särskilt Christeryttrande Ljusbergexpertenav

föreslårUtredningen betalningsskyldigheten för ställföreträdareatt
generell och enhetlig. föreslåsVidare reglering betalnings-görs en om

skyldigheten det administrativa syftet förgrunden.isätter Desom
föreslagna ändringarna väl genomarbetade och jag ställer migär ba-

dem.kom
Jag har däremot uppfattning utredningen det gällerän nären annan

beslutsordningen. Utredningens förslag besluten skall flyttasär att
från de allmänna domstolarna för förstai instans handhasöver att av

Skattemyndigheten.
.företrädaransvarBestämmelserna har i praktiken sin egentligaom

betydelse beträffande fåmansbolag.s.k. De innebär den grundläg-att
principengande personlig ansvarsfrihet för aktiebolags skulderettom

under viss angivna förhållanden sidan.sätts
Förutsättningarna för sådant genombrott enligtär gorösaett ansvars

lagstiftning.nuvarande Ställföreträdaren måste avsiktligen eller av
oaktsamhet försummat fullgöraha sina förpliktelser detnärattgrov

gäller bolagets betalningsskyldighet. Ansvarskretsen begränsad.är
Dessutom skall betalningsskyldigheten jämkas eftergeseller detom
föreligger särskilda skäl.

omformade reglering utredningen föreslårDen överensstäm-som nu
i allt väsentligt med det nuvarande regelsystemet det gällernärmer

såväl förutsättningarna för den personliga betalningsskyldigheten som
jämkningsmöjligheterna.

omfattande rättspraxis visar frågorEn de aktualiseras i målatt som
personligt betalningsansvar normalt slag deär änett annatom av som

aktualiseras i vanliga skattemål. Hit hör frågor ärt.ex. om vem som
företrädare, arbetsfördelningen i bolaget, obestånd ochom om om
vilka avvecklingsåtgärder vidtagits. Särskilt det gäller denärsom
subjektiva förutsättningarna för personligt jämknings-samtansvar
frågan det sig frågor ligger de allmänna domsto-rör närmastom som

juridiskalarna. Till sin konstruktion liknar krav i dessa mål förstatens
övrigt skadeståndsanspråk. Att den ursprungliga fordringen ärett en

avgiftskatt eller saknar betydelse i det sammanhanget.
iblandPrövningen mycket grannlaga uppgift. Muntlig bevis-är en

ning vanlig och har många gånger betydelse underlag förär stor som
bedömningar min uppfattningde Här enligt de allmännagörs. ärsom

domstolarnas handläggningsordning med förhandlingarmuntliga-
det normala den bäst ägnad leda till materiellt rik-är attsom som-

tiga avgöranden.
Utredningen har åberopat det i vissa mål invändningargörsatt som

ställningstagande till skatte- och avgiftsbeloppenskräver riktighetett
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anförti sak. Som Riksskatteverket i sitt yttrande Skattebrottsut-över
betänkande SOU 1995: 10 skattebeloppen emellertid oftaredningens är

i företrädarprocesserna. Om skatten eller avgiften felaktigotvistiga är
gården skattemyndigheten. Det förfarandet snabbt.kan omprövas av

skattefrågan föras till förvaltningsdomstol denSkulle behöva kan skatt-
få anständ med betalningen och företrädaransvar kanskyldige normalt

aktuellt.då inte bli
alltså målen personligt betalningsansvar bör liggaJag attanser om

Skulle sambandet med beskatt-kvar hos de allmänna domstolarna.
ningsfrågorna ändå ansvarsfrâgan inommotivera avgörsattanses ra-

för förvaltningsrättskipningen jag målen bör föras tillattmen menar
förvaltningsdomstol, i första instans.allmän dvs. till länsrätt Utred-
förslagningens innebär Skattemyndigheten i egenskap skallatt partav

förlikningsförhand-processekonomiska överväganden och föragöra
lingar samtidigt myndigheten har befogenheten avgöraattsom an-
svarsfrägan uppfattningensidigt beslut. Enligt min dettaärettgenom

ordning för-inte godtagbart. Och jag inte heller sådan kanattanser en
med möjligheten för den skattskyldige begära omprövningattsvaras

eller överklaga beslutet till skattedomstol.
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