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Sammanfattning

utredningens uppdrag i den utredningsetapp,Upprinnelsen till som
iskiss till metod för lättnad denredovisas i detta betänkande, är en

företagsnivåndubbelbeskattningenekonomiska presenteratssom
företagen från sin skatt skallMetoden gåri skattedebatten. ut att

och vinstaktieägarna erlagt på utdelningfå räkna skatt somav
bakgrund vissa främmande länder hari företaget.aktier Mot attav

form avräkningssystem aktieägar-lättnad ägarnivân ipå ettaven -
skatt företagetfrån skatt på utdelning räknafår sin av somna

omvänd avräkning.kan metoden benämnaserlagt -
sänkning bolagsskatte-Utredningens bedömning är att en av

alternativ den omvända avräkningen,bättreär änsatsen ett om
företagsnivån skallutgångspunkten skatteuttaget sänkas.är att

i själva verket effekter den olämplig.Metoden har ärgör attsom
skattebelastningen i företagetallvarligaste nackdelenDen är att -

därmed kapitalkostnaden för företagets investeringar beroroch -
skatti vilken utsträckning betalar svensk utdelnings-ägarnaav

aktievinster. Till den del aktiernainkomster och ägs t.ex. ut-ettav
AP-fonden ellerländskt företag inte betalar kupongskatt,som en

företaget ingen lättnad.svensk skattepriviligierad stiftelse erhåller
stadium i arbetet klart denstod på relativt tidigtDet attett

avräkningen verkligt alternativ. och medomvända inte Iär attett
den omvända avräkningen faller bort får räkna med de-attman

inte fart.batten dubbelbeskattningens eller Dettarvara vara nyom
sker, kanske kan därigenom de olikafår också önskvärt såattanses

svårbedömda fråga kommauppfattningama i denna närmare
beslöt utredningen bredarevarandra. bakgrund häravMot att ta ett

uppgiften vad direkt föreskrivs i direktiven.på Am-ängrepp som
bitionen har varit lämna ekonomiskt och juridiskt underlagatt ett
från vilket den fortsatta diskussionen kan ta avstamp.

Arbetet bedrevs ursprungligen med inriktning betänkandetatt
skulle lämnas i november 1996. juni åtog sig emellertid utred-I
ningen efter förfrågan från lämna betänkandetregeringen redanatt
före utgången juli. Skälet för denna förfrågan regeringenattav var
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under hand erfarit från utredningen den omvända avräk-attsom-
ningen inte aktuellt alternativ önskade förslaglämna tillettvar -
riksdagen under hösten 1996 lösning enligt andrahandsalter-om en
nativet i direktiven, nämligen selektiv lättnad i dubbelbeskatt-en
ningen med inriktning mindrepå företag.

Utredningen har, den tidspress uppkommit, dettrots ansettsom
angeläget fullfölja den ursprungliga ambitionen. givetDetatt är att
redovisningen inte kunnat bli så utförlig och genomarbetad som
skulle önskvärt. Utredningens uppfattning ändå den bildär attvara

tecknas rättvisande bakgrund tillgänglig kunskap.är motsom av

generell lättnadEn

Följande brukar anföras för dubbelbeskattningen börargument att
lindras generell åtgärd ordet "lindras" innefattar,genom en som
det används här, fullständigt avskaffande.även ett

Soliditeten förbättras. företagen utgiftsräntorHos avdrags-är
gilla inte lämnad utdelning, samtidigt såväl inkomst-men som

utdelning beskattas hosräntor Dennamottagen mottagaren.som
olikbehandling lånefmansiering framför finansiering medgynnar

kapital och leder till alltför låg Soliditet.eget en
Inlåsning motverkas. aktieägarnaHos beskattas utdelad inkomst
hårdare inkomst hålls kvar i företaget. Det beror påän attsom
kvarhållen inkomst beskattas aktievinst först aktiennärsom av-

innebärDetta det finns icke önskvärt skatteincita-yttras. att ett
hålla kvar inkomster dela dem.ment att än att utsnarare

Incitament för aktiesparande. lättnad iEn beskattningen påges
ägamivån innebär önskvärt incitament för svenska skattskyl-ett
diga subjekt öka sina placeringar i aktier.att
Avkastningskravet sänks. Dubbelbeskattningen medför att av-
kastningskravet på investeringar i Sverige alltför högt.är

Utredningen i huvudsak följande bedömning dessagör av argu-
ment.

Soliditeten förbättras. finnsDet här anledning skilja mellanatt
globalt perspektiv och det enskilda landets perspektiv. Glo-ett

balt snedvrider den skiljaktiga behandlingen och fram-egetav
mande kapital företagens finansiering, vilket får ha vissaantas
negativa effekter. Något specifikt svenskt problem finns däre-

inte, eftersom alla länder har liknande beskattningmot nästan
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töretagsnivån Sverige. förhållandetDet vissa länderattsom
har lättnader i dubbelbeskattningen ägamivån saknar helt
eller i betydande utsträckning betydelse på företagsnivån.
Inlâsning motverkas. nämnda skillnaden i behandlingDen av

utdelning och aktievinst relevant endast för be-mottagen är en
gränsad andel drygt Med hänsyn27 %. härtill fram-ägama,av

detstår tveksamt inlåsningen problem.är störreettsom om
för aktiesparande.Incitament Det riktigt detär attges upp-

kommer incitament för svenska skattskyldiga subjektett att
i aktier. dock oklart och fallDet i så i vilkenärspara om,

utsträckning, sådana subjekt ägarrollen samhälls-utövar ett
ekonomiskt eñektivare utländska eller svenskasätt än ägare
icke skattskyldiga ägare.
Avkastningskravet sänks. Sverige har internationellt lågen
bolagsbeskattning samtidigt övriga skatter höga. Medärsom

härtill kan det ifrågasättashänsyn det skulle samhälls-om vara
ekonomiskt lönsamt sänka skatten på bolagsinkomster och,att
för finansiera sänkningen, höja någon skatt.att annan

utredningenSammantaget inte motiveraratt argumentenanser
dubbelbeskattningen.generell lättnad ien

Om emellertid lättnad skall bör denna enligt direk-görasen -
tiven och enligt utredningens uppfattning ha till ändamål att-
främja investeringar i Sverige. Utredningen uppfattar saken så att
det inte tillräckligt åtgärd har allmänt investerings-är att en en
stimulerande verkan, åtgärden skall främja investeringarutan sär-
skilt i Sverige.

sänkning bolagsskattesatsenEn sänker kapitalkostnaden förav
investeringar i oberoendeSverige investeringengörssom av om

svenskägt svenskt företag, utlandsägt svenskt företaggörs ett ettav
eller utländskt företag. En sänkning bolagsskattesatsenett ärav
med hänsyn härtill ändamålsenlig åtgärd önskar främjaen om man
investeringar särskilt i Sverige. Några tekniska komplikationer i
förhållande till utlandet uppkommer inte.

Alternativ till omedelbar avskrivning anlägg-rättsom av
ningstillgångar, avdrag för lämnad utdelning och, berörts i detsom
föregående, omvänd avräkning, förenade med nackdelar olikaär av
slag.

Svenska skattskyldiga subjekt, fysiskat.ex. utgörpersoner,
endast liten del alla aktuella och potentiella till svenskaägareen av
aktier. Beteendet hos sådana subjekt saknar därför, åtminstone på
längre sikt, nämnvärd betydelse för kurserna svenska aktier.

hänsynMed härtill f°ar generella lättnader ägamivån, t.ex.
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skattefrihet för utdelning och aktievinst, ingen ellermottagen
endast begränsad effekt företagens kapitalkostnader.

rekommenderar utredningen,Sammantaget generellom en
lättnad i dubbelbeskattningen önskvärd, denna i formgörsattanses

sänkning bolagsskattesatsen.av en av

selektiv lättnad med inriktning på mindre företagEn

utredningen finna den omvända avräkningen inte bör in-Skulle att
föras, åligger det enligt direktiven utredningen utarbetaatt en
metod för selektiv lättnad i dubbelbeskattningen med inriktning

företagen. Utredningen i följandede mindre huvudsak bedöm-gör
fråga sådan åtgärd.ning i lämplighetenom av en
selektiv skattelättnad, kapitalkostnaden försänkerEn som

företag,investeringar i mindre innebär sådana investeringaratt
i förhållande till investeringar i företag. Utredningenstoragynnas

har inte kunnat finna något hållbart visar detattresonemang som
skulle samhällsekonomiskt lönsamt. traditionellTvärtom,vara
marknadsekonomisk teori alla verksamheter bör så långtsäger att

möjligt skattemässiga villkor. Ekonomisk teorisom ges samma ger
emellertid inte heltäckande bild verkligheten. Därför kanen av

utesluta särskilda lättnader för mindre företaginte skulleattman
ha positiva effekter. Bevisbördan bör dock ligga den som argu-

för icke-neutrala lösningar.menterar
utredningen således inte kan rekommendera selektivTrots att en

lättnad, åligger det enligt direktiven utredningen utarbetaatt en
metod för sådan lättnad. Förslaget innebär i huvudsak följande.en

Lättnad medges för utdelning och vinst onoterade aktier, dvs.
aktier inte svensk eller utländsk börs eller före-ärnoterassom

för liknande notering. Andelar i utländska företag omfattas intemål
begränsninglättnaden. Utredningen kan dock inte utesluta att enav

aktier strider bestämmelser i Romfor-lättnaden till svenska motav
friadraget kapitalrörelser.om

Lättnaden utdelning och vinst på aktier, innehasavser som av
fysiska och dödsbon vilka obegränsat skattskyldiga iärpersoner
Sverige.

för lättnaden anknyter till vad gäller för beskatt-Metoden som
fåmansföretag. Enligtning aktiva delägare i lättnadsmetodenav

undantas således utdelning och vinst onoterade aktier inom ett
från beskattning. Lättnadsutrymmetlättnadsutrymme utgörs ettav

erhålls multipliceras medbelopp, lättnadssatsatt ettsom genom en
lättnadsunderlag.
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vidstatslåneräntanförslaget 65 %enligtLättnadssatsen är av
Lättnadsunder-före beskattningsåret.november åretutgången av

anskaffningskostnadskattskyldigesdenlaget utgörs summan avav
löneunderlag. frågaIochi företaget 70 %sina aktierför ett omav

dealternativen ianskaffningskostnaden gällerberäkningen av
fåmansföretag.iaktiva delägareförsärskilda reglerna

andraochlönerLöneunderlaget ersätt-utgörs summan avav
Är räknas intefåmansföretagföretagetanställda.tillningar ett

delägarenärstående till sådanaochaktiva delägaretillersättningar
med.

Även delägare iför aktivasärskilda reglernadei fråga om
få läggas tillskalllönesummanföreslås %fåmansföretag 70att av

kapitalinkomstbehandling.underlaget förfalli dettaunderlaget,
föreslåsi övrigtOcksågällande regler 10.enligtProcenttalet är

lönesummereglemabeträffandeskall gällabestämmelseratt samma
förhållande till delättnadsreglema.och Ireglernasärskildai de

förslagetinnebärsärskilda reglernai debestämmelsernagällande
uppmjukning.vissen

beskattningsår, börutnyttjas visstinteLättnadsutrymme, ettsom
lättnadmedförränteuppräkning. Sparatmedfå attutrymmesparas

aktievinst.beskattningviderhållaskan av
vidupphörlättnadsreglemaeffektenmildraFör note-attatt av

vidaktier i företagetägdeaktieägare,deföreslåsring att som
underbehålla lättnadenskall fåför noteringen, över-tidpunkten en

vid utgångenlättnadsutrymmetFinnsgångstid 10 år. ett sparat
tillläggasmotsvarande belopptid, fårdenna ettav

aktierna.anskaffhingskostnaden för
föredragitsmetodkompliceraderelativtdennaSkälet för att

utdel-andelför visslättnad medgesmetod, därframför avenen
ökadintevalda metodendenaktievinst, sätterning och är att press

iaktiva delägareför beskattningsärskilda reglernadepå av
ofönnånligareaktiva delägarebehandlafåmansföretag attgenom

Lättnadsutrymmetonoterade företag. näm-i ärövriga delägareän
kapitalinkomstbehandlademindre detalltid utrymmet.ligen än

beräknas tillkanför förslagetstatsfmansiella kostnadenDen
beloppungefär till detår, dvs.kronormiljarder3,4 somper

1995/96:222.lättnad iselektivförreserverats prop.en
i den nämndaaviseratsmed vadenlighetFörslaget kan, i som

beskattningsåret 1997.fr.o.m.tillämpaspropositionen,
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Summary

debatehere the publicpresentedbackground theThe to report
specificallytaxation andeconomic doublerelief inconcerning a

the paid bycredit basedcompaniesthat allowsmethod taxtax ona
light ofgains. thedividends and capital Inshareholderstheir on

the formrelief shareholderscountries grantingforeigncertain to
offset credit,entitledshareholdersimputationof to taxaare—

against the theypaid by thebased the taxtax pay oncompany,on
reversed imputation.be calledthe methoddividends can—

original idea thatthat, thecommittee’sThe assessment
reduction of thebe reduced,companiespaid bythe totax a cor-

imputationalternative the reversedbetter totax rateporate a
itself.which make unsuitable inmethod has effectsmethod. This

company’s burden anddrawback that theseriousThe taxmost ——
dependsfor the company’s investmentscapitaltherefore the costs -

their incomethe Swedishwhat taxextentto onowners payupon
of the sharesthe proportionand capital gains.dividends Forfrom

from the with-example foreignowned for exemptcompanya
credit.receivesdividends theholding tax nocompanyon

the reversed imputa-early thatrelativelyclear stageat awas
imputationreversedalternative. Withviabletion notsystem was a

whetherthe debatethatthe picture,longer onassumecanweno
rekindled. Thiswill beexistdouble taxation should not aor

that thethrough such debatemaybedesirable aconsequence as
Indiflicult issueconcerning thisdifferent opinions converge.may

view of thetake widerdecidedof this the committeelightthe to a
directive. aim hasstipulated in the Ourthat whichissue than was

whichlegal foundationeconomic andsubmitbeen to uponan
based.discussions befurther can

submittingofthe intentionstarted withThe work reporta
askedagreed, afier beingcommitteetheNovember 1996. In June

ofearly the endsubmit theby the Govemment, reportto as as
whothat the Governmentfor thisTheJuly. request wasreason -—

imputationreversedinformed thatbeenhad system nowasa
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longer viable alternative wished submit proposal Par-to toa a—
liament during the of 1996 solution based theautumn on a on se-
cond choice alternative the directive, namely selective relief
from double fortaxation smaller companies.

reliefGeneral

The following usually given for relief of doublearguments are
taxation the word relief, used here, also includes totalas
abolition.

debtImprovement in equity ratio. A company’s interest expense
deductible but paid dividends and the timenot atare same

the receiver taxed both his interest income and receivedon
dividend. This unequal debt financingtreatment encourages
instead of financingequity and leads low debt equity ratio.to a
Retainment discouraged. Shareholders taxed heavilyare more

income from dividends than income which retainedon on
the This because retained income taxedcompany. as
capital gains only when the shares sold. This thatare means
there undesirable incentive retain income thetax toan

rather than distribute dividends.company as
Share reliefsavings incentive. Tax for shareholders will create

desirable incentive for Swedish increase their in-taxpayers toa
shares.vestment

Reduced required Double taxation results therate return.
required of investment beingSweden high.rate return tooon

assessmentfollowingThe of these the commit-arguments sums up
oftee’s point view.

debtImprovement in equity ratio. here tonecessary
differentiate between global perspective and the perspectivea
of individual globalIn the unequalcountry. terms, treatmentan
of equity and debt distorts company’s financing, which musta
be assumed have certain negative effects. There howeverto

specifically Swedish problem since almost all other countriesno
have similar taxation rules this The factcorporate respect.
that certain countries give relief shareholders of littletax to
significance for of capital companies.costs
Retainment discouraged. The above-mentioned difference
the of received dividends and capital gains onlytreatment
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approximatelyof shareholders,proportionlimitedforrelevant a
thiswhetherdoubtfiilthis intoTaking27 %. account repre-

problem.realsents any
providedincentivethatincentive.Share savings true an

of shares.the formresidentstaxpayingSwedishfor to save
whatunclearof view, however,empirical point toFrom an

inroleperform theirresidentssuchextent anas owners
residentsthaneflicienteconomically tax-exempt orwaymore

non-resident owners.
Sweden hasInternationally,requiredReduced rate return. a

othertimethetaxationlevel of taxeslow atcorporate assame
whetherquestionedberegard this,high. With to canare

wholenationalfor theprofitable towould be re-as aeconomy
reduction, in-suchfinancewhilst,taxationduce tocorporate a

othercreasing tax.some

beconsiders thesecommitteeconclusion, the arguments toIn
taxation.relief doublegeneral inweak supporttotoo

in-should aimgiven,relief be promotehowever toto
for thesufiicientSweden. tonotvestment measure

specificallygeneral, promotestimulate investment must
Sweden.ininvestment

capitalthereducesthereduction in costsA ratecorporate tax
the invest-of whetherirrespectiveSwedenmadeof investments

Swedish residents,owned bySwedishmade byment companya
foreignresidentsforeignowned bySwedish com-aorcompanya

thethis, reductionregardWith ratecorporate taxto apany.
investmentthe aimappropriate promotetomeasurean
relationproblemstechnicalSweden.especially No tooccur

countries.other
suchtaxation,concerningAlternative ascompanymeasures

divi-for paiddeductionfixeddepreciation ofimmediate assets,
with disadvan-associatedallimputation,reversedanddends are

another.kindoftages orone
smallonlyconstituteindividuals,residents,Swedish pro-ae.g.

TheSwedish shares.ofpotentialandof allportion present owners
the long-term,least inthereforesuch residentsbehaviour of at

Bearingprices.shareSwedishregardshardly importanceof asany
exemption forsuchshareholders,relief formind,this taxtax as
limited effectonlywill havecapital gainsanddividendsrecieved

capitalcompanies’ costs.on
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In conclusion, the committee recommends that, relief
double taxation considered desirable, should be given the
form of reduction the corporate tax rate.a

Selective relief for smaller companies

The committee makes the following basic with regardassessment
the ofsuitability selective relief for smaller companies.to
Selective relief, which reduces the capital of investmenttax cost

smaller companies, such investment before investmentpromotes
large companies. The committee has been unable findto any

tenable which shows that this would be profitable for theargument
national theOn traditional market economiccontrary,economy.
theory that all businesses far possible should receivestates as as
the fiscal treatement.same

Despite the fact that the committee recommend selectivecannot
relief, its duty, accordance with the directive, drawto up a
method for such relief. The suggestion mainly theamounts to
following.

Relief forgranted dividends and capital gains unquotedon
shares, i.e. shares that quoted the Swedish foreignnotare on or
stock exchanges the subject of similar quotation. Shareor are
holdings in foreign companies subject relief. Thenot toare
committee rule the possibility that such limitation ofnot outcan a
the relief Swedish shares the provisions laidto downcontravenes

the ofTreaty Rome concerning the free of capital.movement
The relief dividends and capital gains owned byconcerns

individuals fullwith liability Sweden.tax
The relief method linked the method used the specialto

regulations for the taxation of active closely heldpartners com-
panies. Dividends and capital gains from unquoted shares are
excluded from taxation within maximal Thisexempt amount.a

arrived by multiplying relief base byexempt amount reliefat a a
rate.

suggested that the relief be 65% of the interestrate state
the end of November the preceding fiscalrate at The reliefyear.

base the of the taxpayer’s acquisition for his sharescostssum
the and salary base.company a

The salary base consists of 70 % of the total of salaries tosum
employees. If the closely heldcompany a company, remunera-
tion active and their relatives included.to partners not
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be savedcertainutilisedThe exempt amount not mayyeara
acquiredrelief bethatSavedinterest.with amounts canmean

taxed.capital gainthewhen
public,effect whenthemitigateT0 company goesa

shares theownedshareholders whothesuggested that company
period oftransitionalrelief forentitledshall betimethat tentoat a

years.
chosenmethod beingcomplicatedrelativelyfor thisThe reason

certainrelief givenwheremethod,preference to pro-on aa
methodthe chosengains, thatcapitaldividends andofportion
for thespecial regulationsthethe strainincreasedoes not on

companies.closely heldof activetaxation partners
billion.3,4estimated SEKloss beannualThe atrevenue can

the fiscalforce frombrought intobemethodThe yearascan
1997.
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Författningsförslag

1947:576i lagenändringlagtillFörslag om1 om
inkomstskattstatlig

statlig1947:576lagenfrågaiföreskrivsHärigenom omom
inkomstskatt

skall ha§ 527doch 12b samt1212,3 § mom.dels att mom.
lydelse,följande

1införasskall moment,i nyttdet 3 § ett avmom.,dels aatt
lydelse.följande

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

§3
ochUtdelningI mom.a

ipå aktierealisationsvinst
undantasaktiebolagsvenskt
utsträck-denskatteplikt ifrån

dettai moment.ning angessom
gällerförutsättningSom

iaktiernågrainteatt
marknadsnoterade,bolaget är

för-bolaget inte är ettom
bolagetvaltningsföretag, att

be-räkenskapsårdetunder som
ellerutdelningslutet avserom

före-de fyranågotunder av
interäkenskapsårengående -

dotterföretagellerdirekt genom
medandelarelleraktierägt-

kapitalandel påellerröst-en
i25 annatminst ettprocent

mark-vilket aktier äribolag,
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nadsnoterade, eller i ut-en
ländsk juridisk person,

bolaget förvalt-är ettom
ningsföretag, detta under detatt
räkenskapsår beslutetsom om
utdelning inte någonägtavser
marknadsnoterad aktie eller an-
del i utländsk juridisk person,

bolaget inte är så-att ett
dant bostadsaktiebolag som av-

i 2 § 7m0m.ses
Det belopp undantassom

från skatteplikt lättnadsbe-
loppet beräknas 65som pro-

statslâneräntan vidcent av ut-
gången november året föreav
beskattningsåret multiplicerad
med anskajfnings-summan av
kostnaden för aktien och
70 läneunderlagprocent ettav
beräknat enligt 12 d mom.
första stycket och andra

Ärstycket aktien sådanen
kvalificerad aktie isom avses
12 tillämpas ävena mom.
12 d andra stycketmom.

Med anskafningskostnad av-
det anskaflrzingsviirdeses som

skulle ha vid beräkninganvänts
realisationsvinsten, ak-av om

tien vid tidpunkten föravyttrats
utdelningen. För aktie harsom

förvärvats före ingången årav
1990 respektive före ingången

år 1992 får bestämmelsernaav
i 12 andra och tredjec mom.
styckena tillämpas.

Understiger utdelningen lätt-
nadsbeloppet återståendesparas
belopp sparad lättnad och
ökar det lättnadsbelopp be-som
räknas år. Vidnästa beräkning

lättnadsbeloppet läggsav spa-
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lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

anskaf-tillocksålättnadrad
aktien. Harförningskostnaden

någonlämnatbolaget inte
lättnads-beräknasutdelning,

lättnad vidsparadochbelopp
Över-utgång.beskattningsårets

påtillaktien ägaregår annan
köp, byteänsättannat genom

fångjämförligtdärmedeller
lättnad densparadövertas av

ägaren.nye
realisationsvinstUppkommer

undantasaktievid avyttring av
belopp motett spa-svararsom

skatteplikt.frånlättnadrad
mark-bolagaktier iHar ett

utgångenefternadsnoterats av
bestämmelsernagäller1996,år

utdelningfördettai moment
på aktie irealisationsvinstoch

tiondemed detochtillbolaget
då noteringendet årefteråret

hadock intefårskedde. Aktien
förtidpunktenq‘tergivits ut

dennaefterellernotering
övergått tilltidpunkt ha annan

ellerköp, byteägare genom
Kvar-fång.därmed jämförligt

vid denlättnadsparadstående
får läggastidpunktennämnda

föranskajfningskostnadentill
aktien.

aktieVad sägs omsom
andel igäller även annan

föreningekonomisk änsvensk
föreningkooperativsådan som

82 §i mom.avses

Fysiskmom.’ 12Fysisk12 personmom.person
kvali-dödsboochkvalifice- ägeroch dödsbo äger somsom

fåmansföretagaktie ificeradfåmansföretagaktie i ettrad ett
omfattningskall i denomfattningi denskall somsom an-

i 12 a-l2 tai a-1212 ut-ta uppe mom.angesuppmom.eges



24 Författningsfärslag SOU 1996:119

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

delning sådan aktie utdelning sådan aktiesom som
intäkt tjänst i stället för intäkt tjänst i stället förav av
intäkt kapital. Detsamma intäkt kapital. Detsammaav av
gäller realisationsvinst vid gäller realisationsvinst vid avytt-av-
yttring sådan aktie. ring sådan aktie. Avav av

1 framgår utdelningatta mom.
och vinst i viss omfattning un-
dantas från skatteplikt.

Närmare bestämmelser finns i
12 tillämpningsområdet,a mom. om-

b12 behandlingen utdelning och realisations-mom. om av-
vinst,

12 d ökning anskaffningskostnaden medmom. om av-
löneunderlag,

12 visst undantag från tillämpningen.e mom. om-
Vad i första stycket aktie i fåmansföretagsägs ettsom om

gäller också andel i sådant företag. Med aktie och andel likställsett
andra sådana företaget utgivna finansiella instrumentav som avses
i 27 § 1 sådanaFör instrument får dock och12 12 dmom. c mom.
inte tillämpas.

Överstigermom.3b12 utdelningen kvalificerad aktie deten
gränsbelopp i det följande överskjutande belopptassom anges upp

intäkt tjänst. Gränsbeloppet anskaffningskost-utgörssom av av
naden for aktien multiplicerad med statslåneräntan vid utgången av
november året före beskattningsåret med tillägg fem procent-av
enheter. Vid beräkning gränsbeloppet for andra finansiellaav
instrument aktier och andelar begränsasän tillägget till statslåne-

till procentenhet.räntan efterAvyttras utdelning aktien tillen
närstående, skall denne ytterligare utdelning lämnasta upp som
under året intäkt tjänst.som av

Med anskaffningskostnad det anskaffningsvärdeavses som
skulle ha vid beräkning realisationsvinsten,använts aktienav om

vid tidpunkten för utdelningen. Som utdelningavyttrats behandlas
vinst uppkommit vid nedsättningäven aktiekapitalet isom av

företaget inlösen aktier.genom av
Understi utdelningen Understiger utdelningenger

gränsbeloppet återstående gränsbeloppet återståendesparas sparas
belopp sparad utdelning och belopp sparad utdelning och
ökar det gränsbelopp be- ökar det gränsbelopp be-som som
räknas år. Vid beräkning räknasnästa år. Vid beräkningnästa

gränsbeloppet läggs sparad gränsbeloppet läggs sparadav av
utdelning också till anskaff- utdelning också till anskaff-
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ningskostnaden för aktien. Haraktien. Harningskostnaden för
företaget någoninte lämnatnågoninte lämnatföretaget ut-ut-

gränsbeloppberäknasgränsbelopp delningberäknasdelning
vid be-vid sparad utdelningutdelning ochsparadoch
Övergárskattningsårets utgång.utgång.beskattningsårets

påaktien till ägare annatannan
byte ellerköp,änsätt genom

fångdärmed jämförligt övertas
densparad utdelning av nye

ägaren.

kvalificeradrealisationsvinst vid avyttringUppkommer av en
sparadöverstigerdel vinstenskall hälften denaktie somav av

tjänst skallintäktintäkt tjänst. Somutdelning tas avavsomupp
för aktieägaren ochsammanlagt belopphögstdock etttas somupp

beskattningsåroch de tioavyttringsåretnärstående underdenne
till gånger detbeskattningsåret uppgår 100föregåttnärmastsom

enligt lagen 1962:381för avyttringsåretgällerbasbelopp omsom
försäkring.allmän

gäller aktieägare undereller såvittmakeaktieägarensOm -
del den tioårs-under någonförälder eller18 år är senasteav-

varit verksam i företagomfattning hari betydandeperioden som
och aktieägarens be-första stycketi 12 ommom.avses a

beloppbortseende från detförvärvsinkomst, medskattningsbara
första-fjärde styckena skallbestämmelserna ienligt tas uppsom

beskatt-understiger makens eller föräldernstjänst,intäkt avsom
enligt skattskall vid beräkning 10 §förvärvsinkomst,ningsbara av

förvärvsinkomst,beskattningsbaratjänsteintäkten aktieägarenspå
makens ellertjänsteintäkten beaktas,innan motsvaraanses

beskattningsbara förvärvsinkomst.förälderns
mom.‘ Vid beräkningberäkning dVid 12d12 mom. av

bb gränsbeloppet enligt 12gränsbeloppet enligt 12 mom.av
anskaffningskostnadenanskaffnings- får tillfår tillmom.

för aktien läggas 70för aktien läggaskostnaden procent av
löneunderlag. Löneunder-löneunderlag.10 ett ettprocent av

laget beräknas på grundvalLöneunderlaget beräknas på av
ingår isådan ersättning sådan ersättninggrundval somav

för beräkningi underlag för beräk- underlagingår av av-som
gifter enligt kap. lagenning avgifter enligt 2 kap. 2 3 §av

social- socialavgiflerlagen 1981:691 1981:6913 § om om
avgifter och under året före och under året före beskatt-som sorn
beskattningsåret har utgått till ningsåret har utgått till
arbetstagarna i företaget och i arbetstagarna i företaget och i
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dess dotterföretag. Av ersättning dess dotterföretag. Av ersättning
till arbetstagare i dotterföretag till arbetstagare i dotterföretag

inte helägt fårär inte helägt fårärsom som
medräknas så del be- medräknas så delstor be-storav av
loppet moder- loppet moder-motsom svarar motsom svarar
företagets andel antalet aktier företagets andel antalet aktierav av
eller andelar i dotterföretaget. eller andelar i dotterföretaget.
Löneunderlaget den Löneunderlagetutgörs denutgörsav av
del det sammanlagda del detersätt- sammanlagda ersätt-av av
ningsbeloppet överstiger ningsbeloppet överstigerettsom ettsom
belopp motsvarande tio gånger belopp motsvarande tio gånger
det basbelopp enligt lagen det basbelopp enligt lagen
1962:381 allmän för- 1962:381 allmän för-om om
säkring gällde året före be- säkring gällde året före be-som som
skattningsåret fördelat med lika skattningsåret fördelat med lika
belopp aktierna i företaget. belopp aktierna i företaget.

Vid tillämpning första stycket gäller följande.av
Anskafi"ningskostnaden för

aktien får inte beräknas enligt
12 tredje stycket.c mom.

Ersättning till arbetstagare Ersättning till arbetstagare
innehar sådant företaget innehar sådant företagetsom av som av

utgivet finansiellt instrument utgivet finansiellt instrument
i 27 § 1 får i 27 § l fårsom avses mom. som avses mom.

inte beaktas 12 inte beaktasär 12 ärom mom. om mom.
tillämpligt utdelning eller tillämpligt på utdelning eller
vinst hänförlig till vinstär hänförlig tillärsom som
instrumentet. Ersättning instrumentet. Ersättningsom som
täcks statligt bidrag för täcks statligt bidragett förettav av
lönekostnader får inte heller lönekostnader får inte heller
beaktas. beaktas.

Aktieägaren skall för året Har aktieägaren i be-
före beskattningsåret ha erhållit tydande omfattning varit verk-
sådan ersättning ingår i i företaget eller i desssom sam
underlag för beräkning avgif- dotterföretag skall denne förav

enligt 2 kap. 3 § lagenter året före beskattningsåret frånom
socialavgifter från företaget företagen ha erhållit sådan
eller dess dotterföretag med ersättning ingår i underlagett som
belopp sammanlagt inte för beräkning avgifter enligtsom av
understiger 150 den kap.2 3 lagen§procent social-av om
högsta ersättning år avgifter med beloppettsom samma som
har betalats till arbets- sammanlagt inteut understigeren
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räknas denoch får i 120 högstaprocenttagare avsom
liggerunderlag till ersättning år hardet som som samma

grund för beräkning löne- betalats till arbetstagareutav en
underlaget. och får räknas i detsom

sammanlagda ökning underlag ligger till grundDen som
för beräkning löneunderlagetgränsbeloppet som upp-av av

tillägg löne-kommer eller, detta lägre, medär ettgenom av om
underlaget får överstiga så-inte belopp 10motsvararsom

till aktieägarendan ersättning gånger det basbelopp enligt
i lagen allmän försäkringsom avses om som

för året före beskatt-gällde
ningsåret. sammanlagdaDet
löneunderlaget får inte över-
stiga beloppett motsvararsom

gånger50 den ersättning aktie-
för året före be-ägaren

skattningsáret erhållit från före-
tagen.

finansiellaMed innehav sådana instrument i fâmansföre-ettav
i likställs innehav finansiella in-27 § ltag mom.som avses av

inomi företag koncern.strument ett annat samma

27§
mom.’ Förlust på mark- Förlust5 5 på mark-mom.

nadsnoterad tillgång nadsnoterad tillgångavsessom som avses
i får dras från i får dras från1 l reali-mom. av rea- mom. av
lisationsvinst marknads-på sationsvinst på marknadsnoterad
noterad sådan tillgång. fråga sådan tillgång. fråga andelI I om

andel i värdepappersfond i värdepappersfond gäller dettaom
gäller detta endast värdet endast värdet fondensom av om av
fondens innehav sådana till- innehav sådana tillgångaravav

i inte i integångar l 1 annatmom. avses mom.som avses som
tillfälligtvis understigit tillfälligtvis understigitän än treannat

fjärdedelar fondför- fjärdedelar fondförmögen-tre av av
mögenheten. förlust heten. påAv Förlust aktie intesomsom

dragits vinst på marknadsnoterad får drasinte ärmot avav
marknadsnoterad egendom eller från realisationsvinst på sådan

förlust inte dra-förlust pd egendom inte aktie. Avsomav som
får vinst fårmarknadsnoterad 70 gits 70är mot procentpro- av

dras drascent av. av.
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krafi tillämpaslag träder i den januari 1997 och förstaDenna 1
gången vid 1998 års taxering.

l Senaste lydelse lagens rubrik 1974:770.av
2 lydelse 1995:1626.Senaste
3 lydelse 1995:1626.Senaste
4 lydelse 1995:1626.Senaste
5 Senaste lydelse 1994:1859.
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1990:325i lagenändringFörslag till lag2 omom

kontrolluppgifterochsjälvdeklaration

lagen 1990:325kap. 27 §föreskrivs 3Härigenom att om
följande lydelse.skall hakontrolluppgifterochsjälvdeklaration

lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

kap.3
§27

innehav skall lämnasutdelning ochKontrolluppgifi avom
aktiebolagsvensktutdelning aktie iutbetaltden somsom

aktiebolagslagenkap. 8 §avstämningsbolag enligt 3är
ellerförsäkringsrörelselagen 1982:713kap.1975:1385, 3 8 §

1987:618,bankaktiebolagslagenkap. 8 §3
lagen 1990:1114i §förvaringsinstitut 1 omsom avses

andel i svenskutdelningutbetaltvärdepappersfonder och som
värdepappersfond,

värdepappersfonder ochi § lagenfondbolag 1 omsom avses
värdepappersfond,svenskförvaltarsom

utländsk juridiskutdelning frånutbetaltden person, omsom
Aktie-Värdepapperscentralen VPCutbetalatsutdelningen genom

försorg,bolags
utländsktvärdepappersinstitut hos vilkavalutahandlare och

till sådantskyldighet anknyterellereller rättighetfondpapper som
kontoförs.depå ellerförvaras ifondpapper
förKontrolluppgift skall lämnas

berättigad lyftajuridiskfysisk ellera är attsomperson
utdelningstillfállet ochdel vidutdelning för egen

antecknaduppgifisskyldige varithos denfysiskb person som
värdepappersfond ellerieller andelinnehavare aktieavsom

eller utländsktutländsk aktieellerjuridiskutländsk annatperson
värdepapper.

Kontrolluppgifi enligt andraenligt andraKontrolluppgifi
utbetaldskallstycketutbetaldskallstycket tata uppauppa

preliminäravdragenutdelning,del denutdelning till den är
innehållen utländskochskattprelimi-avdragenskattepliktig,

utdel-belöper påkällskattinnehållenskatt ochnär ut- som
Kontrolluppgiñ enligtningen.källskatt belöper påländsk som

stycket b skallandraKontrolluppgifiutdelningen. ta upp
vid utgång.innehavet åretsskallandra stycket benligt ta

innehavet vid årets utgång.upp



30 Författningsförslag SOU 1996:1 19

Uppgifisskyldighet enligt denna paragraf föreligger inte för
tillgångar pensionssparkonto eller för utdelning sådana
tillgångar.

lag träder i kraft denDenna januaril 1997.

Senaste lydelse 1995:1543.
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Bakgrundl

skattereform fick Sverige1990 års bolagsbeskattningGenom en
huvudsak låg och bredi utmärktes skattesats skattebas.som av en

behölls,Det tidigare Annell-avdraget vilket innebar att systemet
innehöll dubbelbeskattningen formlättnad i i begränsaden av en

för företagen till avdrag för lämnad utdelning på nyemitteraträtt
kapital. direktiv år uppdrog den dåvarandeGenom 1992 borgerliga
regeringen utredningen bl.a. hur dubbelbeskatt-övervägaatt

utdelade vinster kunde minskas ytterligareningen eller avskaffasav
helt dir. tilläggsdirektiv utvidgades1992:61. Genom uppdraget

kvarhållen inkomst dir.till 1992:94.ävenatt avse
lämnade utredningen betänkandet reforme-Våren 1993 Fortsatt

ring företagsbeskattningen, Del med underrubriken Denav
ekonomiska dubbelbeskattningen SOU Med hänsyn1993:29.
främst till lättnad företagsnivån ansågs tekniskt problema-att en
tisk till internationella konformitetsskäloch föreslog utredningen

Annell-avdraget skulle avskaffas och lättnaden förläggas tillatt
gjorde bedömningenägamivån. Utredningen utdelningsin-att

komster inte undantasborde helt från beskattning, inte ävenom
del aktievinst,sådan kvarhållen inkomst imotav en som svarar

företaget, undantogs helt. skulle kunnaDetta ske den s.k.genom
JIK-metoden. metod emellertidDenna ansågs alltför kompli-vara

för kunna införascerad ytterligare utredning. Mot bak-att utan
grund det anförda föreslogs hälften utdelningatt mottagenav av

aktievinst skulleoch undantas från beskattning.
Regeringen delade utredningens uppfattning lättnaden föratt

kvarhållen inkomst borde begränsas till hälñen aktievinstav en
ansåg utdelningar kunde helt undantas från beskattning. Iattmen

1993/94:50 lämnades förslag i enlighet härmed. Riksdagenprop.
följde propositionsförslaget. Lagstifiningen gjordes tillämplig
fr.o.m. inkomståret 1994.

Under propositionsarbetet uppdrog regeringen utredningen att
utarbeta .lIK-metoden, i första hand för onoterade aktier. Utred-
ningen lämnade förslag i detta hänseende i betänkandet JIK-
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metoden, SOU 1994:13. Utredningens förslag remiss-m.m.
behandlades. Remissinstansemas inställning till metoden var
blandad. Regeringen ansåg med hänsyn härtill metoden bordeatt
utredas vidare 1993/94:234prop. 62.s.

förslag den socialdemokratiskaPå regeringen avskaffa-av nya
lättnadsreglemades prop. 1994/95:25. kom såledesDessa att

gälla endast års inkomster. propositionen1994 anfördesI att
avkastningen ägarkapitalet bör beskattas hos aktieägarna och attav
den enhetliga skattesatsen i inkomstslaget kapital bör gälla
generellt.

1995 erhöll utredningen tilläggsdirektiv dir.Hösten 1995:130,
direktiven uppdrasbilaga. I utredningen möjlig-prövaattse

och lämpligheten införaheten generell lättnad i dubbel-attav en
beskattningen företagsnivån. följandeBl.a. anförs. denI
allmänna debatten har modell för generellpresenterats en en
lättnad företagsnivån, innebär företagen vid betalningenattsom

bolagsskatt får tillgodoräkna sig de skatter obegränsat ellerav som
begränsat skattskyldiga erlagt i Sverige utdelningar och
aktievinster. Uppdraget bör sin utgångspunkt i den modellen.ta
Skulle utredningen finna avgörande hinder införamot att en
generell modell med avräkning företagsnivån eller sådantatt ett

inte lämpligen bör införas, skall utredningen i stället utredasystem
och lämna förslag till selektiv lättnad med inriktning på deen

företagen.mindre lättnad företagsnivånEn bör därvid priorite-
lättnad på ägamivån kan alternativ.ettras, men en vara

Vad gäller de budgetmässiga förutsättningarna för reformen
aviserades i 1994/95:25 framtida sänkning skatteuttagetprop. en av

företagsnivån med miljardertvå kronor. direktiven anförsI i
anslutning till frågan finansiering bl.a. följande. Reserven påom
två miljarder kronor får bedömas helt otillräcklig för attsom
finansiera generell reform. Kraven sanering de offentligaen av
finanserna utesluter ofmansierade skattesänkningar. generellEn
lättnad därför kombinerasmåste med balanserande inkomstförstärk-
ningar. tillkommande finansieringDenna bör ske inom förramen
företagsbeskattningen.

stod relativt tidigt stadium i arbetet klartDet den iett att
direktiven anvisade modellen för generell lättnad företags-påen
nivån den omvända avräkningen inte verkligt alternativ.är ett- -

och med den omvända avräkningen faller fårI bort räknaatt man
med debatten dubbelbeskattningens eller inteatt tarom vara vara

fart. fårDet också önskvärt så sker, kanske kanattny anses
därigenom de olika uppfattningama i denna svårbedömda fråga
komma varandra. bakgrund härav beslöt utredningenMotnärmare
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bredare på uppgiften vad direkt föreskrivsänatt ta ett grepp som
i direktiven. Ambitionen har varit lämna ekonomiskt ochatt ett
juridiskt underlag från vilket den fortsatta diskussionen kan ta
avstamp.

Arbetet bedrevs ursprungligen med inriktning betänkandetatt
skulle lämnas i november 1996. juni 1996 åtog sig emellertidI
utredningen efter förfrågan från regeringen lämna betänkandetatt

före juli.redan utgången Skälet för denna förfrågan attav var
regeringen under hand erfarit från utredningen denattsom-
omvända avräkningen inte aktuellt alternativ önskadeettvar -
lämna förslag till riksdagen under hösten lösning1996 om en
enligt andrahandsaltemativet i direktiven.

1995/96:222 anför regeringen detI önskvärtäratt attprop. en
i dubbelbeskattningenlättnad för mindre företag införs med verkan

fr.o.m. den januari budgetmässigt1 1997. Ett på 3,5 mil-utrymme
jarder kronor för lättnaden. propositionen anförs vidareIavsätts att
den provisoriska skattereduktionen för riskkapitalinvesteringar bör
avskaffas fr.o.m. dag avdragsrätten för avsättningsamt attsamma

periodiseringsfondtill bör minskas till 20 % fr.o.m 1998 års
taxering det ingår inte i utredningens uppdrag lämna lagförslagatt
på dessa punkter.

Utredningen har, den tidspress uppkommit, dettrots ansettsom
angeläget fullfölja den ursprungliga ambitionen. givetDetatt är att
redovisningen inte kunnat bli utförligså och genomarbetad som
skulle önskvärt. Utredningens uppfattning ändå den bildär attvara

tecknas rättvisande bakgrund tillgänglig kunskap.är motsom av
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Statistiska uppgifter2

Ägandet2.1 svenska aktierav

tabellI redovisas hur2.1 ägarandelama börsen utvecklats sedan
1983.

Tabell Utveckling2.1: ägarandelar Stockholmspå Fondbörsav
1983 1995. Procent.-

Offentlig Icke-finans. Finansiella Hushåll Utländska
sektor företag företag ägare

1983 3 16 32 30 8
1984 5 19 29 29 7
1985 6 18 30 28 8
1986 8 17 33 25 8

1987 9 18 34 23 6
1988 10 21 33 20 7
1989 10 20 34 20 7

1991 8,9 22,3 34,7 18,1 7,7
1992 9,6 19,8 34,8 16,1 12,3

7,81993 19,8 32,9 14,8 18,0

1993 7,5 17,1 30,6 16,6 21,3
1994 6,5 11,7 29,4 16,5 28,3
1995 7,9 9,4 29,8 15,4 29,6

Källa: BérsalaiedgandetSCB: I 994 K 20 SM 9501. och1983-1989 1993-1994avser
ställningenvid åretsslut. 1991-1993 ställningenifebruari. Uppgiñeravseendeår 1995avser
kommer publicerasi uppdateradversion Bärsägandel.att en av

framgårAv tabellen hushållssvenska direktägande börsenatt
har sjunkit i jämn takt under hela perioden. utländskaDen
ägarandelen har stigit under hela perioden, särskilt sedan 1991.

icke-finansiellaDe företagens innehav börsnoterade aktier harav
sjunkit med drygt procentenheter under5 ytterligare1994 och med
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effekt denkanunder 1995. Dettaprocentenheter2 ren-en avvara
observerakanVerksamhetsinriktningföretagensodling som manav

närvarande.för
nivåhar legatägarandelarföretagensfinansiellaDe samma

fördelningen mellaninternahar denperioden, däremothelaunder
frånhar stigitAktiefondemas andeländrats.finansiella företagolika

% 1994.till 9,1% 19835
för börs-ägarkategoriindelningñnfördeladvisarFigur 2.1 meren

Ägarkategoriema bruttoredovisas vil-utgången 1993.vidaktier av
bolaghushåll aktie i börsnoteratinnebärket äger ettatt ett enom
aktie-räknasbolag,börsnoterataktie ivilket i sin annatäger etttur en

hushållsägande ochdelstvå ägande,kategorierinnehaven avsom
bolagsägande.dels

olikaFördelning påBörsaktieägandet 1993.årFigur 2.1:
ägarkategorier.

Utländska21°/o lcke-finarmella,
företag

finansbolagBanker,

l 3%
/

Investmentbolag7%Hushållens Företagens Aktiefonder10%°f8anlsan°nef5/° organisationer2%

listor.Samtliga9501.B6rsalcietigande1I994K 20 SMKälla: SCB:

kanhos de olikareavinstutdelning och ägarnaBeskattningen av
följ ande.enligtsammanfattas

hushållen inkomstbeskattas.tilloch reavinsterUtdelningar
utgår kupongskatt. Kupong-utländskaPå tillutdelningar ägare

dubbelbeskattnings-många nedfalldock iharskatten satts genom
utdelning till% vad gällerofia gjorts till O 10Nedséittning haravtal. -
till utländskautdelning% vad gällertillbolag och 15utländska

förskattskyldigainteUtländskafysiska ärägare rea-personer.



Statistiska uppgifter 37SOU 1996: l 19

lisationsvinst i Sverigc.
icke-finansiella företagens aktier antingen anläggnings-De är

tillgångar, dvs. näringsbetingade aktier eller kapitalplaceringsaktier,
omsättningstillgångar. Till den del de kapitalplacerings-eller utgör

omsättningstillgångar skattskyldiga föraktier eller företagenär mot-
utdelning och för samtliga aktievinster. 1995, till skill-Förtagen

frånnad kan det företagens innehav börsnoterade1993, antas att av
i huvudsakaktier kapitalplaceringsaktier. Detta innebär ungefärär att

hälften innehavet kan kapitalplaceringsaktier.1993 utgöraantasav
Bankers och finansbolags aktier kan omsättningsaktier.antas vara

skatt-Staten, kommunerna och socialförsäkringssektom inteär
skyldiga för utdelningsinkomster eller reavinster.

utdelningInvestmentbolag och aktiefonder beskattas för till den
del de inte vidareutdelar utdelningar.mottagna

bestårFörsäkringsbolagen livbolag betalar avkastnings-av som
sakbolag beskattas vanliga aktiebolag.skatt Liv-samt som som

bolagens innehav aktier och andelar uppgick till %90av ca av
försäkringsbolagens börsinnehav, dvs. % det totala11,7 av
börsvärdet.

Hushållens och företagens organisationer ägde tillsammans %8
börsvärdet Ett antal skattebefriade stiftelser och ideella1993.av

ingårorganisationer i kandessa Ett rimligt antagandegrupper. vara
%, motsvarande företagens organisationer, skattepliktiga för2att

utdelning och reavinst.
inlåsningsproblemet seI relation till avsnitt 4.1 inte utländskaär

avkastningsskattepliktigaeller relevanta. För kan1993ägare
andelen skattskyldiga inkomstskatt utdelningtill för ochägare ärsom

uppgåttaktievinst ha till drygt %, medan den för30 1995antas
torde ha sjunkit till drygt %.27

En motsvarande uppdelning kan vad gäller onoterade aktier.göras
redovisas fördelningen ägandet till onoterade aktier.I figur 2.2 av

Bedömningen skattskyldigheten sammanfaller med den förav no-
terade aktier. Antagandena aktiemas funktion hos de olika ägarnaom
ändras dock vad gäller icke-finansiella företag. Dessa företags

näringsbetingade innehav.onoterade aktier kan helt utgöraantas
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ÄgandetFigur 2.2: onoterade aktier år 1993. Fördelning påav
olika ägarkategorier.

Aktiefonder1% Hushåll13% Statl 3%

Férsikrinybolag2/- Kommun4./
Socialförsäkring-

sektor3%Banker,finansbolag
11%

Icke-finansiella
företag54%

Källa: SCB:Finansräkenskaper1987-1993K ll SM9501.

Sammantaget %24 de onoterade aktierna subjektägs av av som
skattskyldiga för utdelning, medan %är 78 subjektägs ärav som

skattskyldi för reavinst.

Genomsnittlig innehavstid2.2 för olika aktieslag

hållsInkomst kvar i företag beskattas hos förstett ägarna närsom
aktierna Med hänsyn härtill har innehavstiden betydelse föravyttras.
den effektiva beskattningen aktievinster.av

För perioden januari 1985-december uppgick1995 den genom-
snittliga omsätmingshastigheten börsen till %.34 Detta innebär en

år.genomsnittlig irmehavstid innehållerPerioden3 med mycket
hög omsättningshastighet, 1985-87. Omsättningen marknaden
ligger dock nivåerdessa återhämtningenefternärmare 1994.

hushållenkanMan sina långsamt.aktier relativtanta att omsätter
Utredningen har bedömt 5 rimlig genomsnittlig innehavstidsom en

hushållensför innehav börsaktier.av
Vad gäller onoterade aktier det empiriska underlaget förär att

hushållensuppskatta innehavstider Säkert hushållen iärsvagt. att
behållergenomsnitt sina onoterade aktier längre noterade aktier.än
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uppskattning, gjorts iEn andra sammanhang, denär attsom genom-
uppgår år.innehavstidensnittliga till 14

soliditet2.3 Företagens

ökadEn soliditet kan observeras för alla storleksklasser företag
åren utgångenmellan och förelåg1979 1992. Vid 1992 skill-av en

nad i soliditet mellan storleksklassen 0-19 anställda och klassen över
anställda200 procentenheter.9,1

Tabell Soliditeten2.2: svenska företag och1979 procenti 1992
Storleksklass 0-19 20-49 50-199 200-

År 1979 19921979 1992 1979 1992 1979 1992

Total
bolagssektor 17,5 22,3 17,6 25,3 18,7 25,8 24,0 31,4

Tillverknings-
industrin 21,5 28,2 20,5 31,0 21,1 30,2 28,0 35,2

Uppdrags-
verksamhet 10,2 24,212,1 21,0 21,1 20,5 9,4 14,1

Källa: Ds 1994:52:SmáförelagensRiskkapitalförsårjning,Näringsdepartementet1994.

framgårSom tabellen har genomgåendetillverkningsindustrinav
högre soliditet uppdragsföretagen. Skillnaden mellan denän största
och den minsta storleksklassen uppgick till 7 procentenheter.

Bolagsbeskattning2.4 och offentliga finanser

Bolagsbeskattningens betydelse för olika länders offentliga finanser
varierar kraftigt frånI Luxemburg utgjorde intäkterna bolagsskatten

1993 16,3 % de totala skatteintäktema, medan intäkternaav
Island endast utgjorde %.3,0 I tabell finns2.3 sammanställningen

illustrerar bolagsbeskattningens betydelse för de olika OECD-som
ländernas offentliga finanser.
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OECD-länderna.bolagsbeskattningenJämförelseTabell 2.3: iav
Utfallsdata 1993. Procent.

Inkomstskatt Bolagsskatt iskatteintäkterLand procent av
ii procent procent avav .aBNP skatterBNP BNP

skattekvot

15,4 3,7 12,8Australien 28,7
4,8Belgien 45,7 16,2 2,2
4,449,9 29,7 2,2Danmark
2,745,7 17,5 1,2Finland
3,47,6 1,5Frankrike 43,9

2,1 5,0Grekland 41,2 7,5
8,114,6 3,0Irland 36,3

0,9 3,0Island 31,3 10,2
8,516,2 4,1Italien 47,8

14,94,329,1 11,8Japan

15,7 2,0 5,7Kanada 35,6
7,2 16,3Luxemburg 44,6 16,4

15,5 3,3 7,0Nederländerna 48,0
45,7 15,3 3,7 8,1Norge

Zeeland 35,7 3,8 10,6Nya 21,1

7,2Portugal 31,4 8,6 2,3
Schweitz 12,8 1,9 5,833,2

5,7Spanien 35,1 10,5 2,0
7,2Storbritannien 33,6 l 1,8 2,4

20,6 2,2 4,5Sverige 49,9

7,5 1,1 4,9Turkiet 23,5
3,612,0 1,4Tyskland 39,0
7,929,7 12,6 2,3USA

Österrike 3,543,6 11,8 1,5

Genomsnitt
2,6 6,938,7 14,1hela OECD

2,8 6,8Genomsnitt 41,4 13,9EG

Countries tabellernaof OECDMembers 1965 1994,KåHa: 1995: RevenueStatisticsOECD -
och6,12 13.

framgår relativt hög iskattemas andel BNPAv tabellen äratt av
andeloch bolagsskattensmed de andra ländernaSverige jämfört av

låg. Danmark, Finland,Tyskland, Frankrike,relativtskatterna I
Österrike skatteintäkterbolagsskattens bidrag till totalaoch Island är
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bolagsskattemas andel BNPgälleri Sverige. Vaddock lägre än av
och förgenomsnittet för hela OECDundersvenskaligger det uttaget

EG.
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Beskattningen3 av

bolagsinkomster i andra länder

utformatsBeskattningen aktiebolagens inkomster har olikaav
i olika länder. s.k. klassiska innebär vinstenDetsätt systemet att

därefter hos aktieägaren vinstenförst beskattas i bolaget och när
delas Aktieägaren kan också beskattas för reavinst vid försälj-ut.
ning aktien.av

i dubbelbeskattningen kan utformas hel ellerEn lättnad som
delvis bolagsnivån eller aktieägamivån. lättnadlättnad på påEn
ägamivån har i allmänhet konstruerats från skattså påägarenatt
utdelning får räkna skatt företaget erlagt. Avräknings-av som

kombineras i många fall med s.k.systemen uttag av
kompletteringsskatt för säkerställa aktieägarna inte medgesatt att

lättnad inte erlagd bolagsskatt. betänkandetImotsvarasen som av
finnsSOU 1993:29 redogörelse för olika lättnadssystemen

avsnitt fi.4 41s.
detta avsnitt finns översiktlig redogörelse förI beskattningenen

bolagsinkomster inkl. aktievinster hos i samtligaägarna EU:sav
medlemsstater och UppgiftemaNorge USA. år 1996samt avser
eller, uppgift saknas för det året, år 1995.om

tanke kan ligga handsEn till skullenära är göraattsom man
sammanställning det samlade bolagsskatt ochöver uttageten av

ägarskatt i olika länder. Vad först gäller generell sådan redovis-en
ning utredningen den skulle bli missvisande, eftersom denattanser
skulle intrycket det skatteuttaget betydelseharatt sammantagnage

företagensför kapitalkostnader. framgår i avsnitt harSom 4.7
emellertid ägarskatten inte alls eller endast i begränsad omfattning
betydelse för kapitalkostnadema i fall i företag. Vidarevart stora

igäller bolagsskatten inte har betydelse för aktieägarnas avkast-att
ning sedd i relation till aktievärdena eftersom bolagsskatten- -
kapitaliseras i aktiekurserna avsnittse 4.2.

Utredningen därför på principiella grunder generellattanser en
sammanställning inte bör redovisas. fråga mindre företagI ärom
emellertid situationen eftersom selektiv lättnad i ägar-en annan, en
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beskattningen får betydelse för kapitalkostnadema i företaget. Det
kan därför principiellt motiverat redovisaattvara en samman-
ställning såvitt mindre företag. sådan redovisningEn stöteravser
emellertid praktiska svårigheter. flertalet länder förekommerI
olika Skattesatser för i olika inkomstskikt. Vidare finnsägarna sär-
regler olika slag det svårt fånga ochär att att taav som upp
hänsyn till. Någon sammanställning det nämnda slaget redovisasav
därför inte.

Belgien

Belgien tillämpar klassisktett system.
Bolagsskattesatsen Till det kommer39 %. särskildär en

enkrisskatt utgår med bolagsskattesatsen3 % vilketsom av ger
faktisk skattesats på 40,17 %. företag med beskattningsbaraFör
inkomster på högst milj.BEF l skattesatsen 28 därutöver%,är
höjs skatten stegvis till inkomst på BEF 13 milj. fåFör attupp en
tillämpa de lägre skattesatserna krävs bl.a. aktierna i bolagetatt
inte till eller50 % eller flera andra bolag ochägs ett attmer av
bolaget inte har lämnat utdelning överstiger 13 aktie-%som av
kapitalet. Vidare skall minst 50 % inkomsten härröra frånav
handel, industriell verksamhet eller jordbruk.

Fysiska beskattas för utdelningsinkomster medpersoner
25,75 %. utdelning aktierFör i noterade bolag harsom-
emitterats efter den januari skattesatsen1 1994 13,39 %. Denär
skattesatsen gäller under vissa förhållanden utdelningäven
nyemitterade aktier i andra bolag. Aktievinster normaltär-
skattefria och aktieförluster avdragsgilla. Undantag gäller
reavinster vid försäljning innehav betydande storlek till ettav av
utländskt bolag skattesats kommunalskatt16,5 % 6-10 % och+
krisskatt.

fråga utdelning och reavinster inom bolagssektomI gällerom
följande: det mottagande bolaget under minst hafiHar årett ett
innehav motsvarande eller andelskapitalet25 % är ut-mer av
delningen skattefri. fall beloppI utdelade skattepliktiga.ärannat

innehavet minst andelskapitalet i det utdelandeMotsvarar 5 % av
bolaget eller har aktierna anskaffningsvärde motsvarande minstett

milj. medges förBEF 50 avdrag 95 % det utdelade beloppet.av
utdelningen från utländskt bolag krävsHärrör detta inte harett att

beskattats betydligtpå vad skulleänett sättgynnsammare som
ha varit fallet enligt belgiskadet skattesystemet. Reavinster på-
aktier undantagna från beskattning utdelning aktiernaär om
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berättigatvaritskulle habolagetskattefri ellervaritskulle ha om
utdelning.för%-avdragettill 95 mottagen

Danmark

ägamivå.lättnadmodifieradmedmetodtillämparDanmark en
medgesutdelningförLättnad%.34Bolagsskattesatsen är

i detutdelade beloppetför detbeskattasfysiskaatt personergenom
beskattasinkomstslagetaktieinkomster. Iinkomstslagetsärskilda

därutöveroch inkomstermed 25 %90032till DKKbelopp upp
progressivtbeskattasutländska bolagfrånUtdelning%.med 40

förvärvsinkomstermedtillsammans .
inkomstslagetiocksåbeskattasaktieronoteradeReavinster

mindreinnehaftsnoterade aktierReavinsteraktieinkomster. som
kapitalinkomsterSkattenkapitalinkomst.beskattasårän tre som

kapitalinkomstema,delsstorlekenberoende%41-61utgör av
Reavin-tjänsteinkomster.ochkapitalinkomsterdels summan avav

skattefriaellerårinnehafts äraktiernoterade trepå merster som
aktieinnehavettotalapå detmarknadsvärdetförutsättningunder att

ireavinstenfall beskattas103 800. Ihögst DKKutgjort annat
aktieinkomster.inkomstslaget

skattebefria-danska bolagfrånutdelningbolagssektom ärInom
andelskapitalet ellerminst %25innehavetde motsvarar meravom

gällerMotsvarandehela året.innehafts underharaktiemaoch om
bolagetförutsättningunderutländska bolagfrån attutdelningför

Övriga skatteplik-utdelningsinkomster ärbeskattat.jämförligtär
faktisk be-vilketutdelningsbelopptill 66 %tiga mottaget gerav

skattefriaReavinsterbelopp. är22,4 %skattning på mottagetav
år.innehaftsharaktierna än tremerom

Finland

harBolagsskattesatsenavräkning.fullmedFinland har systemett
utdeladetill %. Om28höjts från 25inkomståret 1996fr.o.m.

kompletteringsskatt.fullbeskattade utgårintebelopp är en
förbeskattasjuridiskaoch mottagnaFysiska personerpersoner
motsvarandebeloppföruppräkningmedutdelningsinkomster ett

motsvarande bolags-beloppföravräkningochbolagsskatten ett
skattefriutdelningallkommerNormalt kommer attskatten. vara

skattskyldigaFinlandiendast förmedgesLättnadaktieägaren.hos
dubbel-träffats iöverenskommelseinte annatompersoner om

beskattningsavtal.
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På reavinster utgår skatt med 28 % innehavstid och vin-oavsett
storlek. Vid beräkningstens reavinsten får alltid minst 30 %av av

vederlaget användas anskaffningsvärde.som

Frankrike

franskaDet medger full avräkning.systemet Bolagsskattesatsen
uppgår till 33,33 %. Till det kommer tillfällig tilläggsskatt,en
vilket total bolagsskattesats 36,66 %. Vid utdelning utgårger en

kompletteringsskatt 33,33 % utdelade vinstmedel inteen ärom
fullbeskattade i bolaget.

Fysiska beskattas för aktieutdelning med progressivpersoner en
inkomstskatt marginalskattesaten för inkomster FRFöver-
222 100 50 % ochär 56,8 % för inkomster FRF 273över 900.
Utdelningsinkomsten räknas med belopp motsvarandeettupp
bolagsskatten varefter avräkning medges med 50 % det utdeladeav
beloppet avoir fiscal. Systemet innebär full avräkning medgesatt
för bolagsskatten däremot medges inte avräkning for tilläggs-—
skatten. I några dubbelbeskattningsavtal har till avoir fiscalrätten
utsträckts till utländska aktieägare.

Reavinster onoterade aktier beskattas alltid innehavetom
25 % ellerutgör aktiekapitalet. I fall beskattasannatmer av rea-

vinster vid avyttring noterade och onoterade aktierav oavsett
innehavstiden till den del försäljningssumman överstiger FRF
200 000. Skattesatsen för reavinster uppgår till 19,4 %.

Utdelning från bolag tillett skattefriär detett annat mot-om
tagande bolaget minstäger 10 % aktierna i det utdelandeav
bolaget.

Grekland

Den grekiska bolagskattesatsen för noterade bolag 35 % och förär
icke noterade bolag 40 %. Utdelning och reavinst beskattas inte
hos aktieägarna.

Irland

Irland tillämpar partiell avräkning. Bolagsskattesatsen 40 %.är -Flertalet tillverkande bolag beskattas med skattesats på 10 %.en
fåmansföretagFör kan skatt i de fall vinsterextra vissatas uten av

slag inte har delats inom viss tid efter beskattningsåretsut utgång.



47länderbolagsinkomster i andraBeskattningen1996:119SOU av

kompletteringsskatt.utgårutdelningVid en
utdelningsinkomsterförbeskattasFysiska mottagnapersoner

till IEPinkomsterinkomster.övriga Förmedtillsammans upp
Vid beskatt-%.och därutöver 48%27skattesatsen40016 är

varefterkompletteringsskatterlagdföruppräkningmedgesningen
utdelningsbelopp.med 33 %avräkning medges mottagetav

reavinster medförbeskattasjuridiskaFysiska och enpersoner
sker vissreavinstenberäkningVid%.på 40skattesats av

skattefria.till 1000Reavinster IEPinflationsjustering. ärupp
i allmänhettillirländskt bolagUtdelning från ärett annatett

skattefri.

Italien

Bolagsskattesatsenavräkning.fullmedgeritalienskaDet systemet
Därtillkrisskatt.il %utdelade vinster varavför%37är

total bolagsskatt,vilket16,2 %kommunalskattkommer ger en
beskattningsbara inkomstenden64 %53,2 %. Ompå än avmer

på detmed 56,25 %kompletteringsskatt över-utgårutdelas en
skjutande beloppet.

medtillsammansför utdelade beloppbeskattasFysiska personer
vid in-% utgårmarginalskattesats 51högstainkomsterövriga -

för 56,25 %Avräkning medgesmiljoner.ITL 3komster över av
utdelande bolagetkan detnoterade aktierutdelat belopp. För ta ut

slutlig skatt.då kommer%källskatt på 12,5 utgöraattsomen
metoder.enligt två olikaskereavinster kanBeskattning av

aktie-bolagetsunderstiger %aktieinnehav 2Försäljning avsomav
aktier beskattasför onoteradeoch %noterade aktier 5kapital för

varvid vissreavinsten med 25 %Atemativt beskattasmed 1,05 %.
beräkningen.sker vidinflationsjustering

skattepliktig.tillitalienskt bolagUtdelning från ärannatettett
utdelatmed 56,25 %avräkningbolaget medgesmottagandeDet av

dubbelbeskattningsavtalen medöverenskommelse ibelopp. Genom
motsvarande lättnadmedgesFrankrikerespektiveStorbritannien

i dessa länder.hemmahörandebolagtill aktieägareutdelningvid
utländskatillvid utdelningavräkningsådaninteövrigt medgesI

inkomster.med övrigabeskattas tillsammansReavinsterföretag.
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Luxemburg

Luxemburg tillämpar modifierat klassiskt för beskattningett system
aktiebolagens vinster. Bolagsskattesatsen 20-33 % beroendeärav

på inkomstens storlek 33 % for vinster överstigersom
LF 1 312 000. Till detta kommer kommunalskatt 7-12 % som

avdragsgill bolagsskattenär krisskattmot på 4 %.samt Deten ger
totalt skatteuttag 40 %.ett ca
Fysiska beskattas för utdelning till den delmottagenpersoner

beloppen överstiger LF 60 000. Utdelning från Luxemburg-
registerade bolag undantas dock till hälften från beskattning. Det
utdelade beloppet beskattas progressivt tillsammans med övriga
inkomster högsta marginalskattesatsen 50 % gäller för inkomster-

LF 6 244 000.över
Reavinster på kortfristiga innehav högst 6 månader beskattas

progressivt tillsammans med övriga inkomster. Reavinster
långfristiga innehav skattefria under förutsättningär innehavetatt
inte överstiger 25 % aktiekapitalet. Sådana innehav beskattasav
med hälften den skatt utgår övriga inkomster, dockav som
högst 25 %. Vid beräkning reavinsten medges inflationsjuste-ca av
ring.

Utdelningar inom bolagssektom skattefria detär mottagandeom
bolaget under minst år har1 innehaft minst 10 % aktierna i detav
utdelande bolaget eller innehavet LF 50 miljoner.motsvararom
Reavinst vid avyttring dotterbolag ägarandel 25 % underav -
minst 1 år skattefri.är-

Nederländerna

I Nederländerna tillämpas det klassiska Bolagsskattensystemet. är
degressiv. För vinster till NLG 100 000 skattesatsen 40 %ärupp
och därutöver 35 %.

Fysiska beskattas progressivt för utdelningarmottagnapersoner
tillsammans med övriga inkomster. Vid beskattningsbar inkomsten

NLG 44 349 marginalskattesatsenär 50% och för inkomster
NLG 88 696 och därutöver 60 %.

Reavinster skattefria under förutsättningär innehavet inteatt
överstiger tredjedel aktiekapitalet i bolaget. Reavinst viden av
försäljning sådan kontrollpost beskattas med 38,125 %av en om
den beskattningsbara inkomsten inklusive reavinsten understiger
NLG 43 267 och i fall med 20 %.annat
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förutsättningunderskattefribolagssektom attinomUtdelning är
detaktiekapitalet i%minst 5aktieinnehavet motsvarar av

utdelningbeskattasfallbolaget. Iutdelande mottagenannat som
inteaktier beskattasförsäljningvidReavinsterintäkter.andra av

skattefri.ha varitskulleaktiernautdelningmottagenom

Norge

28 %.Bolagsskattesatsen äravräkningssystem.harNorge ett
med 28 %.utdelningsinkomsterförbeskattasFysiska personer

medges.bolagsskattavräkning förFull
enligt RISK-beräknasVinstenmed 28 %.beskattasReavinster

Kapital,med SkattlagtInngangsverdiReguleringmetoden av
med hän-justerasingångsvärdeaktiensinnebärprincipvilket i att

underföretagetkvarhållits ibeskattade vinsterdetill somsyn
vid beräk-intetillämpasRISK-metodeninnehavstid.aktieägarens

bolag.utländskaiaktieravyttringvidreavinstning avav
mottagandemedges detbolagssektomutdelning inomVid

utdelandedeterlagtsharskattför denavräkningföretaget avsom
medgesavräkningenmotsvarandeåterbetalningNågonföretaget.

företag.utländskautdelning tillinte vid

Portugal

lättnadmodifieradmedgerportugisiskaDet systemet en
aktieägamivå.

medTillsammans36 %.bolagsskattennationella ärDen
till 39,6 %.skattentotalauppgår denkommunalskattesatsen

utdelade beloppetdetbeskattaväljakanFysiska attpersoner
avräkningvarvidövriga inkomstermedprogressivt tillsammans
Möjlighetbolagsskatten.bakomliggandedendelförmedges en av

källskatten 10 %erlagdabolagetdengodtafinns också att av
skatt.slutligsom en

medreavinstenbeskattasinnehavkortareförsäljningVid av
tillsammansreavinstenbeskattaväljeraktieägareninte%10 attom

överstigerinnehavReavinsterinkomster.andramed som
skattefria.månader12 är

skatteplik-bolag tillportugisisktfrånUtdelning ärannatettett
aktiekapitalet och har25 %innehavettig. Om änmotsvarar avmer

detförmedges avdrag 95 %årunder minst 2hafts mottagnaav
denför hälftenavräkningmedgesfallbeloppet. I annat av
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bakomliggande bolagsskatten. Reavinster beskattas tillsammans
med övriga inkomster.

Spanien

För utdelningsinkomster gäller med partiell avräkning.ett system
Bolagsskattesatsen 35 %.är

Utdelning beskattas andra inkomster med högstasom en
marginalskattesats 56 % för inkomster ESP 9 885 000 och
därutöver. Aktieägaren medges skatteavräkning motsvarande 40 %

utdelning vilket innebär skattmottagen inte utgår påattav
utdelning vid normala inkomstlägen.mottagen

Reavinster beskattas övriga inkomster. För innehav utöversom
två år reduceras den skattepliktiga reavinsten med 11,11 % årper
för noterade aktier och för 7,14 % för onoterade aktier. Innehav

överstiger 10 år skattefria.ärsom
Juridiska beskattas för utdelning och medgesmottagenpersoner

avräkning med halva den bakomliggande bolagsskatten vid inne--
hav eller25 % med hela den bakomliggande bolagsskatten.mer
Reavinster beskattas tillsammans med övriga inkomster.

Storbritannien

Storbritannien har med partiell avräkning.ett Bolagsskatte-system
33 %. Bolag redovisarärsatsen vinst högst GBPsom en

30 000 beskattas med 25 %. kompletteringsskattEn utgår på ut-
delade vinster.

Fysiska beskattas för utdelningsinkomstermottagnapersoner
tillsammans med övriga förvän/sinkomster högsta marginalskatte--

40 % för inkomster överstigandeärsats GBP 24 300. Vid beskatt-
ningen räknas det utdelade beloppet med beloppett mot-upp
svarande erlagd kompletteringsskatt varefter avräkning medges med
motsvarande belopp. Avräkning medges endast i landet hemma-
hörande vissaI dubbelbeskattningsavtal medges iävenpersoner.
utlandet hemmahörande återbetalning bolagsskattpersoner en av
motsvarande avräkningen.

Reavinster beskattas tillsammans med övriga förvärvsinkomster
till den del de överstiger GBP 6 000 år.per

Utdelning från engelskt bolag till undantagetett ett ärannat
från beskattning. Reavinster beskattas tillsammans med övriga in-
komster.



51andra länderibolagsinkomster1996:119 BeskattningenSOU av

Tyskland

bolagsnivåsåvällättnadmedTyskland har ett system som
vinsterutdelademed 30 %bolagsskatt utgårStatligägarnivå.

detta kommerTillvinster.kvarhållnamed %45och en
bolags-statligadentill %uppgår 7,5solidaritetsskatt avsom

ochochmellan 12 20 %tilluppgårbolagsskattKommunalskatten.
utdeladeTotalt beskattasbolagsskatt.statligavdragsgill motär

40-46 %.medvinster ca
utdelningsinkomsterförbeskattasFysiska mottagnapersoner

Utdelningsinkomstema6 000.belopp på DEMföravdragefter ett
övriga inkomster. Förmedtillsammansprogressivtbeskattas -

marginalskattesatsen19124överstigande DEM ärinkomster
och därutöver 53 %.240 082DEMinkomsteroch för%25,9

inkomstskatten.solidaritetsskatt 7,5 %kommerdettaTill aven
utdeladeutgåttbolagsskattfor denmedgesavräkningFull som

vinster.
beskattas000överstigande DEM 1innehavkortaReavinster

gällerreducerad skattesatsinkomster. Enövrigamedtillsammans
försäljningen000 000till DEM 30för vinster avseromupp

Reavinster påaktiekapitalet.%minst 25motsvarandeinnehav av
skattefria.månader6överstiger ärinnehav som

belopputdeladebolagssektominomutdelningVid tas upp som
bakomliggandeförmedgesavräkningochintäkterskattepliktiga

inkoms-med övrigatillsammansbeskattasReavinsterbolagsskatt.
ter.

USA

bolagsskatt förFederalklassiskadettillämpar systemet.USA
stigande skalaenligtutgårmiljonertill USD 10inkomster enupp

beloppöverstigande detta ärinkomstertill 35 %. Förfrån 15
bolagsskatt pådelstaterVissa%.bolagsskattesatsen 35 tar ut en

Sammanlagdfederala skatten.avdragsgill den%1-12 är motsom
fåmansföretagvissa35-43 %. Förtill mellanuppgårbolagsskatt

intevinsterdel bolagetsdentillsärskild skatt på 28 %utgår en
delas ut.

inkomsterövrigamedtillsammansbeskattasAktieutdelning -
ochmarginalskattesatsen 36 %143 600USDför inkomster äröver

skattesatsenoch därutöver265 500 ärUSDinkomsterför
delstatsskatter.kommerTill detta%.39,6
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Reavinster beskattas tillsammans med övriga inkomster. Skatte-
för långa innehav årsatsen maximeradöver till 28ett är %.- -

Utdelning från amerikanskt bolag tillett normaltärett annat
avdragsgill med 70 % det utdelade beloppet 100 %.vidav —
utdelning från helägda dotterbolag. Reavinster beskattas till-

med övriga inkomster.sammans

Österrike

Österrike har med lättnad påett system ägamivå.
Bolagsskatten uppgår till 34 %. Bolaget drar källskatten

22 % utdelat belopp. Detta for flertalet skattskyldigamotsvararav
den slutliga skatten utdelat belopp. Utdelning från utländska
bolag beskattas tillsammans med övriga inkomster.

Reavinster på aktieinnehav understiger år beskattasettsom
progressivt med övriga inkomster högsta marginalskattesats 50 %-

Övrigavid inkomster överstiger ATS 700 000. reavinstersom är
skattefria innehavet inte 10 % eller bolagetsmotsvararom mer av
aktiekapital då beskattning sker med halva inkomstskatten vilket
innebär maximal beskattning med 25 %.en

Utdelning från Österrikiskt bolag undantasett annat nonnalt
från beskattning. Utdelning från utländska bolag och reavinster på
aktier i sådana bolag nonnalt skattebefriadeär under förutsättning

innehavet minst 25att % aktiekapitaletmotsvarar och harav
innehafts under period 12 månader. Anses skatteundan-en av
dragande föreligga beskattas vinsten varvid avräkning medges för
utländsk skatt. Avräkningsmetoden används särskilt detom
utdelande bolaget inte driva verksamhet och inte heller äranses
jämförligt beskattat.

Särskilt beskattning fåmansföretagom av

Finland och harNorge liksom Sverige proportionell kapital-en
beskattning och progressiv beskattning arbetsinkomster. Ien av
båda länderna finns särskilda regler för beskattning utdelningav
och reavinst på aktier i fåmansföretag.
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Finland

famansföretagsreglemasärskildadetillämpasFinlandI
i företagetverksammadefåmansföretag äriaktieägare oavsett om

eller
reglernafinskadefördelarSverigeiPâ sätt somsamma

utgångspunktmedförvärvsinkomstochkapitalinkomstutdelning
uppbyggtRegelsystemet uttags-kapitalunderlag. äri som enett

utdelas.vinstenuppdelningendvs. närmodell, görs
näringsverk-inettoförrnögenhetenKapitalunderlaget utgörs av

fonderadeinnebärvilketvarje år,beräknas attDennasamheten.
Kapitalinkomstenkapitalunderlaget.ingå ivinstmedel kommer att

avräkningmedgesbeskattningenunderlag. Viddetta15 %utgör av
skall hän-från bolagetutdelningdeldentillbolagsskatterlagdför

kapitalinkomst.tillföras
be-Förvärvsinkomstermed %.28beskattasKapitalinkomster

vartill39 %marginalskatt påhögstamedprogressivtskattas en
%. Detavgifter, 22vissaochkommunalskattkommer engerca

inkomstskikten.i de högsta60 %drygtskatttotal
beskattasfåmansföretagiaktierförsäljningvidReavinster av

regler.allmännaenligt

Norge

aktieägareförtillämpasfåmansföretagsreglemasärskildaDe som
tredjedelartvåantingenoch ägeri företagetverksamaktivtär som

ivinstentredjedelartvåtillberättigadelleraktierna är avav
ochbarnsambo,make,jämställsaktivMedföretaget. ägare

föräldrar.sambosellermakes
i företagetfrån vinstenutgår oavsettregelsystemetnorskaDet

delasVinsteni företaget.behållitsellerdelatshardenna upputom
hänförsdelochkapitalavkastningtillhänförsdeli somensomen
vinstendelför denbeskattasAktieägarenarbetsinkomst.till av

arbetsinkomst.utgöraansessom
förebolagetivinstendelningsreglemaUtgångspunkt för är

föravdragvinstenutgifier. Från görs ettochinkomsterfinansiella
kapitalavkastning.beräknad

kapital-iutgångspunktmedberäknas ettKapitalavkastningen
rörelsetill-värdet påhuvudsakibeståendeunderlag summan avav

kapi-beräkningförgoodwill. Räntesatsenförvärvadochgångar av
med tilläggstatsobligationerpåtalavkastningen räntanutgörs avav

%.totalt 12,751996årförprocentenheter6
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beloppDet erhålls efter avdrag för beräknad kapitalavkast-som
ning underlag för beräknadutgör personintäkt. Från detta underlag
fâr avdrag för 20 % degöras löner inkl. socialavgifier harav som
betalats till andra aktieägaren. Efterut än löneavdrag erhålls en
beräknad personintäkt.

Vinsten i bolaget före finansiella intäkter och kostnader
Beräknad kapitalavkastning-
Underlag för beräknad personintäkt
Löneavdrag-
Beräknad personintäkt

Löneavdraget får inte reducera den beräknade personintäkten till
lägre belopp beloppett än tillsammansett med den lön aktie-som

har tagitägaren 6 G grundbelopp, NOKut motsvarar 233 000.
T.om. inkomståret 1995 145 %gränsen den lönvar ut-av- som

betalats till den bäst betalde anställde.
Även för den beräknade personintäkten gäller begränsnings-

regler. T.o.m. inkomståret 1994 det belopp skulle be-var som
skattas beräknad personintäkt maximerat till 34 G ca NOKsom
1,35 miljoner. Den har fr.o.m.gränsen inkomståret 1995 sänkts
till 23 grundbelopp NOK 893 400. En särskild regel gäller för
skattskyldiga har samlad personintäkt överstiger 75 Gsom en som
NOK 2 913 500. För dessa skall inkomsterna mellan 75 och
127 G NOK 4 933 500 beskattas.

beräknadeDen personintäkten fördelas på de aktieägare ärsom
aktiva i företaget de inteäven samtliga aktieräger i företaget.om
Personintäkten beskattas progressivt med maximalt 24,4 %.

Beräkningen personintäkten inte hänsyn till företagettarav om
har lämnat utdelning den beräknade personintäkten kan vara-
positiv bolagetäven redovisar underskott. För detta inteom att
skall medföra likviditetspåfrestningar för aktieägaren har numera
införts bestämmelse innebär aktieägaren har tillatten rättsom
restitution från bolaget för den skatt har utgått på beräknadsom
personintäkt.

För revisorer, advokater och fria yrkenutövare gäller sär-av en
skild maximigräns för beräknad personintäkt på 75 G att jämföra
med begränsningen till 23 G för övriga. Enligt lagstiftningen
gäller denna gräns-för aktieägare arbetsinsats på grundvars av
bransch, särskilda kvalifikationer eller andra förhållanden möjlig-

särskilt hög bolagsinkomst.gör Finansdepartementeten utger
föreskrifter vilkanärmare yrken skall omfattassom anger som av
denna bestämmelse.
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varjebolagetvinsten ifråndelningsmetoden utgårEftersom att
behövs intearbetsinkomstkapitalavkastning ochfördelas påår

reavinster.beskattningförsärskilda reglernågra av
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åtgärdertänkbaraDiskussion4 av

beskattningenfrågai avom

aktieägareochaktiebolag

Frågeställningen4.1

tillekonomiskdubbelbeskattningenekonomiskadenUttrycket
aktie-förhållandetsyftar detinternationellfrån attskillnad

företagethosgånger, delsbeskattas tvåinkomsterbolagens som
dels hosuppkommer,inkomstennäringsverksamhetinkomst närav

delasinkomstenkapitalnormalt, inkomst näraktieägarna avsom,
inkomstensig värdettillgodogöreller när ägaren genomut av

aktieavyttring.
kapitalavkastningaktiebolag beståri egetInkomsten ett av

delendast till denkapitalfrämmandeavkastningsamt menav
avdragsgilla vidutgiñsräntorutgiftsräntornaöverstiger ärdenna

främmandeoch påAvkastninginkomsten.beräkningen egetav
Ärbeskattningen.vidhos företagensåledes olikabehandlaskapital

problemdetta ett
perspektivglobaltmellanskiljaanledningfinns härDet ettatt
skiljaktigadenGlobalt kanperspektiv.enskilda landetsdetoch
snedvridatänkaskapitalfrämmandeochbehandlingen egetav

användningminskadriktningfinansiering i egetföretagens mot av
medförkapital.främmande Detanvändningökadochkapital av

påkänningarfinansiellamindre robusta änblirföretagen motatt
finnssvenskt problemspecifiktNågoteljest skullevad de vara.

liknande olik-länder harallainte, eftersomdäremot nästan en
beskattningenkapital ifrämmandeochbehandling egetav

konkurrenskraftinternationellaSverigesSverige.företagsnivån som
ocholikbehandlingenpåverkasandra ord inte egetmedtorde avav

lättnaderländer harvissaförhållandetkapital. Detfrämmande att
betydandeihelt ellersaknarägamivåndubbelbeskattningeni

avsnitt 4.7.företagsnivån,betydelseutsträckning se
lokaliseringslandattraktivitetSverigespåverkasDäremot som

liggerfrågabolagsskattens nivå. Deninvesteringarför somav
möjligt ochdeti grundenutredningsuppdraget ärbakom är om

någotSverigeinvesteringar i sättfrämjalämpligt attatt genom
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minska eller omfördela skatt på bolagskapital. direk-uttaget Iav
tiven anförs följande: tillväxtperspektiv,t.ex. där intressetett
fokuseras på främja investeringar i Sverige,att finns skäl att
föredra lättnader sänkt skatteuttag på bolagsnivånettgenom
framför lättnader i ägarbeskattningen." Utredningen uppfattar saken
så det inte tillräckligtär åtgärd haratt allmänt investe-att en en
ringsstimulerande verkan och således i lika mån stimulerar investe-

Åtgärdenringar i Sverige och utomlands. skall stimulera till in-
vesteringar särskilt i Sverige. Självfallet åtgärd stimule-är en som

investeringar i Sverige såväl svenska utländska företagrar av som
föredra framför åtgärd endastatt har effekt på svenskaen som

företag.
aktieägarnaHos beskattas skatten nuvärdeberäknas till denom-

tidpunkt inkomsten uppkommernär hos företaget utdelad in--
komst hårdare inkomst hålls kvarän i företaget, eftersomsom
kvarhållen inkomst beskattas aktievinst först aktiennärsom

innebärDetta det finns skatteincitamentavyttras. föratt hållaett att
kvar inkomster dela dem.än Det har hävdatsatt utsnarare att
denna inldsningsqffekt motiverar lättnader i beskattningen av
utdelad inkomst. En sådan lättnad kan ha formen företagetattav
erhåller avdrag för lämnad utdelning eller utdelad inkomstatt
undantas från beskattning hos aktieägaren.

Vid bedömning detta måste hänsyn tillargument taav attman
den nämnda skillnaden i behandlingen utdelning ochmottagenav
aktievinst relevant endast förär begränsad andel ägarna.en av
Endast faktiskt beskattasägare för utdelningsinkomst ärsom
aktuella, dvs. hushåll, aktiebolag såvitt gäller kapitalplacerings-
aktier företagens ideella organisationersamt se avsnitt 2.1.
Sammantaget uppgår dessa ägarandelar inte till drygt 27än %.mer

Med hänsyn härtill framstår det tveksamt inlåsningensom om
samhällsekonomisktär problem betydelse.ett Det står för övrigtav

klart inlåsningen minskade kraftigtatt 1990 års skatte-genom
reform, dels basbreddningen och skattesatssänkningen igenom
bolagsbeskatmingen, dels övergången till förhållandevisgenom en
låg enhetlig skattesats för kapitalinkomster.

lättnadEn i beskattningen på ägamivån innebär incitamentett
för svenska skattskyldiga subjekt öka sina placeringari aktier.att
Detta anförs ibland för lättnad påett ägamivån.argumentsom en
Tanken tycks svenska skattskyldiga subjekt skulleatt utövavara
ägarrollen på samhällsekonomiskt effektivareett utländskasätt än

eller svenska skattefriaägare Det dockägare. oklart hur detär
förhåller sig med detta. Enligt utredningens uppfattning är

alltför diffust för motiveraargumentet lättnadatt att ägar-en
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enligt direktiven inteinförs. övrigt har utredningennivån För man-
föreslå generell sådan lättnad.dat att en

Åt-bilden hör beskattningen arbetsinkomster.Till även av
arbetsinkomstermarginalen beskattasminstone 7,5över

kapital i företagen.basbelopp hårdare avkastning Enän eget
förstärker denna skillnad. Problem-lättnad i dubbelbeskattningen

aktuell fråga fåmansföretag medställningen särskilt iär om
företaget. teoretiskt detdelägare verksamma i gårInteärsom ens

från kapital-schablonmässigt skilja arbetsinkomstänannat att
avkastning i sådana företag.

Med hänsyn till det anförda inriktas framställningen detom
möjligt och lämpligt främja investeringar särskilt i Sverigeär att

med anknytning till dubbelbeskattningen.åtgärdergenom

Vissa samband4.2 m.m.

Uttrycket den ekonomiska dubbelbeskattningen i fortsättningen
smula förrädiskt lättutelämnas ekonomisk det kanär atten genom

tanken till aktieägaren ekonomisktleda drabbas dubbelatt av
framgårbeskattning. inte sammanhangetOm underför-annat av

stås, ordet aktieägare används, aktieägaren skattskyldignär äratt
aktievinstför utdelning, och kapitalinkomst. Förmottagen annan

i fall till noterade aktier emellertid inte fallet.så Detägare ärvart
förhållandet bolagsinkomsten lägre efter bolagsskatt föreäratt än
kapitaliseras nämligen i aktievärdena, eftersom avkast-ägamas
ningskrav bestäms den allmänna räntenivån och avkastningenav av

aktier.utländska avskaffande bolagsskattenEtt skulleav
således, den effektiva bolagsskattesatsen i princip25 %,ärom
medföra aktiekurserna med 33 %. subjekt,Deatt steg som
innehade aktierna vid tidpunkten för förändringen, skulle komma
i åtnjutande kursstegring, vad brukar benämnas windfallav en som

Efter förändringen kommergain. avkastningen på aktierna i kronor
räknat högre33 % tidigare. andel aktievärdetSomänatt vara av
kommer den dock oförändrad. avskaffandeEtt bolags-att vara av
skatten skulle således inte medföra stimulans placera i aktier.atten

skulle avskaffandeDäremot bolagsskatten medföraett attav
företagens kapitalkostnader för nyinvesteringar, finansierassom

emissionskapitalmed eller kvarhållen inkomst, sänks. Ett exempel
visar mekanismen för nyinvesteringar finansieras medsom
emissionskapital. kapitalmarknadensAntag avkastningskrav påatt
aktier 10 företag emitterar%. Ett aktier i samband med bil-är

fördandet finansiera investering. bolagsskattI närvaroatt en av
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effektiv skattesats 25 % måste investeringen avkasta
0,1/1-0,25 före bolagsskatt13,3 för tillfredsställaprocent att
kapitalmarknadens avkastningskrav.

Är den förväntade avkastningen lägre, kan emissionen inte
frånvaro bolagsskattI räcker det investeringengöras. attav

avkastar "före bolagsskatt"10 % för motivera aktievärdeatt ett
lika med det inbetalade beloppet. Motsvarande gäller vidärsom

nyemission i befintligt företag.ett
således inte oproblematisktDet tala dubbelbeskatt-är att om

Uttryckssättet emellertidning. hävdvunnet, och motsvarandeär
benämning förekommer i andra språk. Utredningen finner det
därför praktiskt använda uttrycket, vill framhålla någonatt attmen

innebörd den fonnella, beskattning både hos bolaget ochänannan
inte skall läggas i det.ägarna,

diskussioner rörande dubbelbeskattningenI det, kommerär som
framgå, betydelsefullt skilja mellan huvudgruppertvåatt att av

företag: å sidan svenska företag, aktier prissätts på denena vars
internationella kapitalmarknaden, och å andra sidan svenska före-

beträffande vilka priset vid aktieöverlåtelsetag, avgörsen genom
förhandlingar mellan i huvudsak svenska fysiska denPåpersoner.
internationella kapitalmarknaden förekommer bl.a. vissa svenska
subjekt, inte skattskyldiga för inkomst kapital,är t.ex.som av
skattepriviligierade stiftelser.

Någon skarp mellan dessa företagsgrupper existerar inte,gräns
det finns företag inte alls, eller inte entydigt, kanutan som

inordnas i någon svenska företagnoteradet.ex.av grupperna, som
inte handlas internationellt i nämnvärd omfattning. huvudsakI
torde emellertid företag, noterade A-listan vid Stock-ärsom
holms Fondbörs, höra till internationellt handlade företag,gruppen
och företag, inte noterade någon lista vid Stockholmsärsom
Fondbörs, till den andra noteradeFöretag, O-ärgruppen. som
listan eller OTC-listan eller någon lista fristående frånärsom
Stockholms Fondbörs, torde i allmänhet inta mellanställning.en

enkelhets benämnsFör skull i det följande företag, hör till densom
förra företag,företag och hör till denstoragruppen, som senare

småföretag. det i det följandeNär talas företag,ettgruppen om
det fråga svenskt företag inte framgår.är ett annatom om

investering aktiebolagEn kan finansieras medgörs ettsom av
kapital från någon eller några följande källor, nämligentreav
kapital företaget erhåller emittera aktier emissions-attsom genom
kapital, kvarhállna vinstmedel och lånat kapital från den speciella
fmansieringsfonnen aktieägartillskott, främst torde komma tillsom
användning bolaget förlorat aktiekapital, bortses. Till den delnär
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fall iisaknar bolagsskattenlånskerfinansieringen vartgenom
då deninvesteringen, dvs.marginellaför denbetydelsehuvudsak

lånekostnaden,medförväntade avkastningen överensstämmer
under-vid beräkningenavdragsgillaränteutgiftereftersom är av

för skatten.laget

inriktningArbetets4.3

dubbelbeskattningenlättnad ieffekternadiskussionVid av enaven
effekter, harskilja mellandet lämpligtföretagsnivån är att som

beroroch effekterändrat skatteuttag,medgöra ettatt som
förberäkning skatten inomunderlaget föriändringar ettramenav

torde nämligenoptimala skattebasenskatteuttag.oförändrat Den
åtminstoneskatteuttaget,oberoende nivåndensamma avavvara

rimliga nivåer.
bolagsskattvill sänkanaturliga åtgärdenDen uttaget avom man

åtgärd kräver intesådanbolagsskattesatsen. Ensänka attär att
utforma-underlagetför beräknatill reglernaställning äratttas om
Åtgärdenokomplicerad.och teknisktellerde på bästa ärsätt
beskattasutländska,till del, svenskaalla företagkommer somsom

fungerar neutralt medbedrivs i Sverige, ochverksamhetför som
eller håller kvar vinsten. Genomföretagen delaravseende utom

diskuteradebegränsas också denbolagsskattesatssänkt ovanen
Utredningenfrämmande kapital.ocholikbehandlingen egetav
motiverathand bör till detställning i första är atttasatt omanser

bolagsskattesatsen.sänka
ändring igenerell strukturellbelysas någonVidare bör om

främjarbolagsskatten,beräkna underlaget förförreglerna att som
någonoch lämplig. OmSverige, möjliginvesteringar särskilt i är
understårbolagsskatten,underlaget föråtgärd, minskarviss som

tillgänglig,bolagssektomfinansiering utanfördiskussion och är
frågeställningenanfördainledningsvisbakgrund detbör mot av

Är oförändratbättreåtgärden vidtagenmed än ettett systemvara:
sänkt skattesatsfinansieringenförhållande tillmed isystem en

i direktiven,pekasavräkning,den omvändaFrågan somom
särskilt.naturligtvisbör tas upp

dubbelbeskattningen pågenerell lättnad iVisserligen är en
kan ändådirektiven.enligt Detinte aktuellägarnivån vara

främjalättnad kansådanvilken månbelysa imotiverat att en
i Sverige.investeringar

lämplig, börgenerell lättnad intenågon ärdet visar sigOm att
mindre företag kanmed inriktninglättnadhuruvidafrågan en
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samhällsekonomiskt önskvärd belysas. Oberoende vilkenvara av
bedömning härvidlag skall enligt direktivengörs metod försom en

sådan lättnad utarbetas.en

sänkning bolagsskattesatsen4.4 En av

Vid beskattningen i Sverige avkastning från fast driftställe,ettav
svenskt företag har i land, får det svenskaett ett annatsom

företaget från sin svenska skatt räkna skatt erlagts i detav som
andra landet. Vidare beskattas utdelning från utländskt dotter-ett
företag till svenskt företag nonnalt inte i Sverige. Omvänd-ett
ningen detta utländska företag beskattas i Sverige förär attav
investeringar i fasta driftställen, belägna här, ochär attsom
investeringar i svenska dotterföretag till utländska företag också be-
skattas här.

fråga lättnadI i form sänkning bolagsskatte-om en av en av
innebär det sagda svenskt eller utländskt företagsatsen att ett

normalt får glädje lättnaden endast investeringen igörsav om
Sverige. En sänkning bolagsskattesatsen framstår såledesav som
ändamålsenlig utifrån målet främja investeringar särskilt iatt
Sverige.

Vad gäller angelägenheten sänkning bolagsskattesatsenav en av
det intresse jämföra denär svenska bolagsskattesatsen medattav

beskattningen i andra länder.
OECDfrånI från 1991 redovisas detaljeradrapporten en

undersökning hur bolagsinkomster beskattas i OECD-ländemaav
och hur bolagsskatten påverkar avkastningskraven i företagen.
Avkastningskraven beräknas enligt den s.k. King-Fullerton-
metoden. Utgångspunkten investeraren kräver avkastningär att en
efter skatt investeringen bestäms avkastningen eftersom av
skatt alternativ investering. Frågan ställs hur mycketen
investeringen måste avkasta före skatt för avkastningskravetatt
efter skatt skall uppfyllas. Skillnaden mellan de två avkastnings-
kraven den skattekil driver avkastningskravet.är Genomsom upp
Standardisering finansierings- och investeringsmönster kanav
avkastningskraven i de olika länderna jämföras.

l OECD 1991: Taxing Profits Global Economy, Domestic and Internationala
Issues.
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på nyinvesteringar ochReala avkastningskrav4.1:Tabell
OECD-länder år 1991. Olikaskattekilar olikai

%,Realränta inflationfinansieringsformer. 5
och finansie-%. Genomsnittliga investerings-4,5

ringsvikter.

SkattekilNyemission Lån Genom-Land Kvarhållen
snittvinst

2,7 5,4 0,4Sverige i dag 6,9 6,9

1991
2,7 5,0 0,0Sverige 6,6 4,3

2,4 5,4 0,4Belgien 7,1 7,1
5,4 0,4Frankrike 7,3 3,1 3,2
5,0Grekland 7,3 2,2 2,2 0,0

5,0 4,5 5,1 0,1Irland 5,5
1,9 1,9 5,9 0,9Italien 9,1

3,0 6,3 1,3Luxemburg 8,1 l

2,8 5,6 0,6Nederländerna 7,1 7,1
2,3 0,7Portugal 7,5 7,5 5,7

1,6 0,6 5,6 0,6Tyskland 9,5

7,8 3,2 6,2 1,2Spanien 7,8
4,6 3,5 5,9 0,9Storbritannien 7,7

Österrike 7,3 2,3 5,5 0,57,3

1,49,0 9,0 1,6 6,4Japan
2,6 5,8 0,8USA 7,6 7,6

Genomsnitt
0,92,8 5,9OECD 1991 7,9 6,1

kvarhållen vinst10% och 55%.Finansieringsvikter: Lån 35%, nyemission
och lager 20%.Investeringsvikter: Maskiner 50%, byggnader 28%

InternationalDomesticandOECD 1991: Taxing Profits Global EconomyKälla: a -
Tabell 4.3, 99.Issues, s.

sedan ochförhållandena för antal årUndersökningen ettavser
Resultaten börendast såvitt Sverige.har kunnat uppdateras avser
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försiktighetdärför tolkas med allmänna bildDen förmedlassom
ändå bolagsbeskattningen påverkar kapitalkostnademaär för-att

hållandevis lite. Sverige ligger väl till ijämförelsen. Denna bild
bekräftas såvitt gäller Norden jämförelse de effektivaav en av
marginalskattema i Danmark, Finland, Norge och Sverige, ta-se
bell iA.1 appendix till avsnitt

finnsI appendix sammanställning bolagsskatte-även överen
och1991 1995, tabell A.satser se

sänkningEn bolagsskattesatsen aktualiserar höjningav en av
någon skatt. I debatten har förts fram "företagsstödet",attannan
vad i olika fall har med det, borde sänkas ochavsettssom nu
besparingen användas för lättnad i bolagsbeskattningen. Men deten
finns inget det rationellt besparingsäger äratt attsom reservera en
i "företagsstödet", eller någon minskning statsutgiftema,annan av
för lättnad i just dubbelbeskattningen eller överhuvudtaget fören
någon viss skattelättnad.

Skattekvoten i Sverige 49,9 år 1993. Enligtprocentvar en
sammanställning OECD avseende år hade1993 endast Danmarkav

skattekvot nivå den svenska. Genomsnittet fören samma som
OECD-länderna uppgick till 38,7 % se tabell 2.3, s.36. För år
1996 beräknas skattekvoten i Sverige upgå till drygt 53 %.

Med hänsyn till Sveriges höga skattekvot och låga bolagsskatt
kan det ifrågasättas det skulle samhällsekonomiskt lönsamtom vara

sänka bolagsskattesatsen och höja någon skatt.att Mot dettaannan
skulle kunna invändas Sverige dubbelbeskattar bolagsinkomsteratt
medan i många andra länder har enkelbeskattning. Somman
tidigare har redogjorts för emellertid lättnaden i dessa länderär

undantagslöst förlagd till ägamivånnästan avsnitt 3. Detta
innebär åtgärderna helt eller åtminstone i huvudsak saknaratt
betydelse för företagens kapitalkostnader, vilket den aspektär som

aktuell Det således rättvisande begränsaär den intematio-är attnu.
nella jämförelsen till bolagsskatten, det gäller beskattningensnär
inverkan företagenspå investeringar.

2 flertalEtt de ändringar har gjorts i OECD-länderna sedan de i tabellenav som
redovisadeskattekilama beräknades består skattesatsändringar. Skattekilarnasav
känslighet vad gäller skattesatsändringar kan illustreras effekternagenom av en
tänkt sänkning den svenskabolagsskattesatsentill 23 %, alltså med 5 procent-av
enheter i förhållande till gällande regler. höjerDetta avkastningskravet på låne-
finansierade investeringar till 2,8 % och sänker avkastningskravet på egen-
kapitalfrnansieradeinvesteringar till 6,5 %. Det sammanvägda avkastningskravet
blir då 5,2 % med skattekil 0,2 %, jämföra med 5,4 % 0,4 %.atten resp.
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Överhuvudtaget kan det i fråga bolagsskatten, såsättas om
länge den ligger internationellt rimlig nivå, någonären mer
framträdande faktor företag tilltänktnär övervägerett stort var en
investering skall lokaliseras. Ofta torde andra faktorer väl såväga

tillgången på välutbildad arbetskraft, närhet till råvarortungt, t.ex.
och produktmarknad. Bolagsskatten för övrigt inte den endaär
svenska skatt kan ha betydelse svenskt ellernär ett stortsom
utländskt företag investering skall iöverväger Sverigegörasom en
eller i något land.annat

Vidare bör följande beaktas. Andra länder skulle inte helt utan-
kunna uppfatta lättnad företagsnivånpårätt försöketten som-

från svensk sida locka investerare till Sverige erbjudaatt attgenom
dem förmånligare beskattning relativt övrig infrastruktur änen
vad de kan få andra håll. skulleDet uppenbart få negativa
konsekvenser för bolagsskattebasema det utbröt intematio-om en

kampnell mellan olika länder investeringarna med sänktaom
bolagsskatter konkurrensmedel. Allra minst liten industrina-som en
tion Sverige, med uppenbart intresse fasta spelregler förettsom av
det internationella ekonomiska har anledning önskaumgänget, att

sådan utveckling. Följaktligen bör Sverige inte slå på väg,en en
leder i den riktningen. övrigt kanFör det inte uteslutas attsom en

kraftig sänkning bolagsskattesatsen skulle få effekt motsattav en
den åsyftade; svenska och utländska företag kunde komma tolkaatt
åtgärden tecken svenska misstrorett Sverigesatt statensom
grundläggande förmåga långsiktigt erbjuda goda förutsättningaratt
för näringslivet.

Sammantaget framstår sänkning bolagsskattesatsenen av som
opåkallad. Frågan blir då någon generell ändring reglernaom av
för beräkna underlaget för bolagsskatten kan motiverad.att vara

ändring4.5 En underlaget för bolagsskattenav

Ett villkor för ändring förreglerna beräkna underlagetatt atten av
för bolagsskatten skall motiverad utifrån syftet medvara
utredningsarbetet tidigare framhållits ändringenär främjarattsom
investeringar särskilt i Sverige. regeländringenDet i sigär som

främjaskall investeringar i Sverige. Vid bedömningen av om en
regeländring lämplig, bör således bortsesär från eventuellen
sänkning skatteuttaget till följd ändringen jfr avsnitt 4.3.av av
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anläggningstillgångaravskrivning4.5.1 Omedelbar av

fråga åtgärder, innebär skapas för skatte-I att utrymmesomom
mässiga reserveringar i tillgångar, gäller detsamma försom en
sänkning bolagsskattesatsen, nämligen investeringen normaltattav
måste i Sverige för företaget skall få glädje lättnaden.göras att av

Enligt gällande regler får maskiner och andra inventarier skatte-
mässigt skrivas med restvärdet. kompletterande30 % Enav av
regel det möjligt alltid skriva inventariebestånd undergör att ettav
fem Byggnader skrivs enligt plan med hänsyn till beräknadår. av
användningstid. Markanläggningar skrivs med anskaff-5 %av av
ningsvärdet år.per

teoretiskt tänkbar möjlighet tillåta omedelbartEn attvore
för anskaffningskostnaden för egetkapitalfinansieradeavdrag in-

i inventarier, byggnader och markanläggningarvesteringar ome-
fördelbart avdrag lånefinansierade investeringar innebäräven en

Åtgärdensubventionering. finansieraskraftig skulle med en
höjning bolagsskattesatsen eller, vid finansiering,externav

sänkning skattesatsen.utebliven av
grundläggande tanke bakom skattereformEn 1990 års att ettvar

breda baserskattesystem med och låga Skattesatser föredraär att
framför med den konstruktionen på grundett system motsatta av

effekter.det har mindre snedvridande tanke resulteradeDennaatt
för bolagsskattens del i basbreddningar och sänkningstora storen

skattesatsen. Bl.a. avskaffades möjlighetden till omedelbartav
avdrag för utgifter för anskaffning anläggningstillgångarav som
investeringsfondema innebar. Tanken bakom reformen enligtvar
utredningens uppfattning riktig. kan inte lämpligtDet attvara nu
slå på den vägen.motsatta

lösningkan det diskuterade slagetDet även nämnas att en av
skulle förenad med betydande praktiska problem, eftersomvara

förden förutsätter någon metodik beräkna det kapitalet jfratt egna
efter kort tid avskaffade skatteutjämningsreserven,den som

skattereform.infördes 1990 årsgenom

för lämnad utdelning4.5.2 Avdrag

alternativ till lättnad, knuten till tillgångs-tänkbartEtt ären som
fmansieringsanknuten lättnad.sidan investeringarna, kan vara enav

sådan lösning kan ha formen avdrag för lämnad utdel-En ettav
Eventuellt kan avdraget begränsas till utdelning på nyemitte-ning.

jfr det sedan några avskaffade Annell-avdraget.kapital årrat
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oberoen-form för lämnad utdelning medgesavdrag i någonEtt
eller land.investeringen gjorts i Sverige i någotde Iannatomav
skattepliktiga inkomster iföretag, har tillräckligafråga om som

för kunna lättnaden,Sverige från befintlig verksamhet utnyttjaatt
incitament investeramedför således utdelningsavdrag inget attett

Vad gäller nystartade företag eller företagsärskilt i Sverige. som
saknar tillräckliga skattepliktiga inkomsteranledningav annan

dock investeringen här för lättnaden skall kunnamåste göras att
utnyttjas.

Utländska företag kommer inte i åtnjutande finansierings-av en
svenskt fast driftställe.anknuten lättnad vid investeringar i Vadett

gäller investeringar i svenska dotterföretag till utländska företag
kan följande synpunkter anläggas.

koncern med utländskt moderföretag i land,I ett etten som
tillåter företag i landet beskattning får utdelningatt utan ta emot av
obeskattad inkomst från dotterföretag i land, skulle,ett ett annat

avdrag medgavs i Sverige för utdelning till utländska moder-om
företag, vinstmedel uppkommit i svenskt dotterföretagettsom
kunna hållas kvar inom koncernen beskattningutan genom
utdelning till moderföretaget. skulle skapa incitament förDetta ett
koncemstrukturer, där företags moderföretagsvenska förläggs till

sådant land. förutsättningVidare skulle skapas förett arrangemang,
där lån utländskadet moderföretaget med avdragsrätttas upp av
för medlen tillskjuts kapital till det svenskaräntan, egetsom
dotterföretaget och placeras i finansiella tillgångar, avkastningen

till moderbolagetdelas med avdragsrätt ochut tas emot av
moderbolaget beskattning. Alla länder dock intemedgerutan

för dotterföretag.avdrag lån avseende aktier i utländskaräntor
moder-dotterföretag gäller ofta relationerDet sägs ävensom om

där ägarandelen lägre eller50 %, 25 % 10 %.är än t.ex.
länder England och i vilka skatt hos dotterföretagetUSA,I som

från utdelningen moderföre-räknas skatt den hosmottagnaav
princip modertöretagets medökar i skatt den skatttaget, som

dotterföretaget undgår, eftersom motsvarande belopp fårinte
avdrag för utdelning från svenskt dotterföretagräknas Ett ettav.

till i land skulle ofta endast få till effektmoderföretag sådantett ett
dotterföretagetskatten överflyttas från till moderföretaget, ochatt
moderföretagetdärmed till den i vilken beläget. liknandeEnärstat

fall, därmekanism föreligger i sådana det andra landet tillämpar
från utländska dotterföretagskatteundantag på utdelning till företag

förutsättningi det landet under inkomsten i dotterföretagetattegna
för viss lägsta beskattning.utsatts en
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med hänsynDet till det anförda inte lämpligtär medgeatt
avdrag för utdelning till utländska moderföretag.

saknasDet anledning generellt utdelningsavdragatt anta att ett
skulle medföra allmän investeringsstimulans, eftersom skattelätt-en
naden för utdelad inkomst skulle högre beskattninguppvägas av en

kvarhållen inkomst. Bedömningen framhållitsav avser som en
regeländring oförändratmed bolagsskatt. avdrag förEttuttag av
utdelning endast nyemitterat kapital bör däremot allmänge en
investeringsstimulans, eftersom kostnaden för avdraget till delstor
skulle bäras det befintliga kapitalet kvarhållen avkastning påav
det nyemitterade kapitalet skulle få bära resterande kostnad.

Till den del utdelningsavdrag skulle medföra investerings-ett en
stimulans, skulle denna för företagsvenskt investeringarett avse
särskilt i Sverige endast företaget saknar inkomst från befintligom
verksamhet här vilken avdraget kan frågalmot göras. om
utländska företag skulle avdrag överhuvudtaget inte medges.

bakgrundMot det anförda utdelningsavdrag inteär ettav en
lämplig lösning.

Omvänd4.6 avräkning

många länderI undanröjs dubbelbeskattningen ägarnaattgenom
från sin skatt på utdelning får räkna bolagsskatt, belöperav som
sig aktien. Den omvända avräkning, skisseras i direktiven,som
vänder detta: det i stället företaget från bolagsskattenär fårsom
räkna skatt utdelning, erläggs utdelningsmottagaren.av som av
Är utdelningsmottagaren skattepriviligierad stiftelse,t.ex. en som
inte beskattas för utdelningsinkomster, får företaget inte någon
skatteavräkning. Enligt direktiven skall skatteavräkning hos
företaget medges för skatt på vinster aktier i företaget.även

Tanken bakom den omvända avräkningen torde ha varit att
metoden kanske kunde erbjuda lösning för lättnad påen en
företagsnivån, inte behäftad med internationella komplika-ärsom
tioner. egenskapEn hos metoden, har framhållits positiv,som som

svensk skatt inkomst i svenska företagär alltid skulleatt utgå,
antingen på ägamivån eller företagsnivån.på

Eftersom skattebortfallet skall finansieras inom för före-ramen
tagsbeskattningen bortsett från den i detta sammanhang begränsa-
de reserveringen enligt direktiven miljarder2 kronor, medför
den omvända avräkningen företag med andel skattskyldigaatt stor

får sänkt skatt och företagägare med liten andel skattskyldigaatt
får höjd skatt finansieringägare hos inte aktuellt.ägarna Detär
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lättnad innebär skatteuttagetfråga selektivsåledes attär somom en
tidigare framgått skulle detbolagssektom omfördelas. Sominom

omfördelningfrågamed utredningens synsätt en avvara om
finansieradesden omvända avräkningenbolagsskatt även om

eftersom denhöjning mervärdesskatten, externat.ex.genom en av
kan användas för generell sänkningfinansieringen alternativt aven

bolagsskattesatsen.

4.6.1 metodenNärmare om

den omvända avräk-detalj föreställer sig utredningenNågot imer
följande.ningen enligt

inkomstUtdelad

innebär den omvända avräkningenfråga utdelad inkomstI attom
sig inkomst delats tillerlagd bolagsskatt, belöper på utsom som

restimeras. enklast förstå hurskattskyldiga Detägare, är att
sig skattefordringen grundmetoden fungerar, tänker attom man

fria vinstmedel och ingå iutdelningen får behandlas somav
i bolags-Vid intjänandet betalar företaget 43utdelningen. 143av

förräknas med bolagsskattesats % i ställetskatt här 30en
klarare hur beskattningen företageteftersom då28 %, man ser av

för utdelning återståendesamspelar. Disponibeltoch ärägarnaav
uppkommer utdelningen läm-plus den skattefordran100 närsom

således lämnas med aktieägarenUtdelning kan 143, varavnas.
Totalt harerhåller 43 i restitution.betalar i skatt. Företaget43 sett

hosinkomsten erlagts i skatt,den ursprungliga 30 % ägaren.av

Kvarhållen inkomst

aktualiseras aktiekvarhållen inkomstRestitution skatt när enav
skatt,då erhålla restitutionskallföretaget Företageti avyttras. av

belöper sigtill den del skattenkvarhållen inkomst,erlagts påsom
innehañs. exempel belyser.aktienaktien och den tid Ettsom

kvarhållna inkomster 143,under l-3företag har årenEtt resp.
återstår 143-43 100,Efter bolagsskatt 30 %286 och 429. resp.

finns aktier.företaget 100och 429-l29300. I286-86 200
anskaffats vid ingången årföretaget,Samtliga aktier i avsom

värderar beskattade medeloch köparensäljarenår Omavyttras
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i företaget till 100 %, pris för aktierna med bortseendeär rätt -
från övriga förhållanden 600+258 858 beloppet 600 är-

beskattade vinstmedel i företaget; beloppet 258 ärsumman av
erlagd bolagsskatt. Säljaren har erlägga aktie-attsumman av

vinstskatt med 0,3858 258. Totalt utgår således skatt eftersett
hos30 %, säljaren. Avyttras endast aktie, skall företaget erhållaen

skatterestitution med 2,58. börDet påpekas lättnaden föratt
kvarhållen inkomst inte kopplad till säljarens resultatär av
aktieaffären. Företaget bör få restitution skatt på kvarhållent.ex. av
inkomst säljaren förlust.även görom en

företaget erhållitHar skatterestitution grund aktie-av en
överlåtelse, konsumeras möjligheten till skatterestitution vid ut-
delning. exempletI finns efter aktieöverlåtelsen 858 i företaget.
Delas dessa beskattas köparen för utdelningen.ut,

variant denEn omvända avräkningen lättnaden förär attav
kvarhållen inkomst enkelhetsskäl medges i form schablon-av av en
mässigt nedsatt skattesats till den del inkomsten belöper sig
skattskyldiga Skattesatsen bestäms så bolagsskattenägare. påatt
kvarhållen inkomst genomsnittligt blir densamma medsett som
huvudmodellen. diskussionenFör i det följande saknar valet av
metod för beskattning kvarhållen inkomst betydelse.av

Skattskyldiga aktieägare

Hit hör naturligtvis fysiska och andra subjekt, ärpersoner som
skattskyldiga till inkomstskatt för utdelning och aktievinstmottagen

Ävenobegränsat skattskyldiga. kupongskatt på utdelning, som
erläggs utländska aktieägare, bör medräknas begränsatav
skattskyldiga. Livförsäkringsföretag m.fl. skattskyldiga enligtär
lagen 1990:661 avkastningsskatt pensionsmedel. Avkast-om
ningsskatten skatt på utdelning och aktievinst, varförersätter liv-
försäkringsföretag m.fl. bör ha erlagt inkomstskatt efter 30 %anses
på utdelningar och aktievinster.

förvaltningstöretagEtt frikallat från skattskyldighet förär mot-
utdelning till den del denna utdelning,tagen motsvaras av som

företaget har beslutat för beskattningsår. investment-Församma
företag och värdepappersfonder gäller liknande regler. principI bör
utdelning, subjekt detta slag erhåller och vidareutdelar,ettsom av

ha beskattats till den del den slutlige skattskyl-ärmottagarenanses
dig.

Inkomst hos handelsbolag beskattas hos delägarna. Utdelning,
lämnats till handelsbolag, bör ha beskattats till denettsom anses
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för handelsbolagetsbeskattatsbelöper sig delägare,del den som
inkomst.

avräkningen itill bedömningen den omvändaMed hänsyn av
anledning för utredningen gåavsnittet saknas detföljandedet att

borde anordnas aktiernahur beskattningen närnärmare
värdepappersfond.innehas t.ex.av en

avräkningenden omvända4.6.2 Bedömning av

avräkningen finansieringsanknuten lättnad,omvändaDen är somen
företagför svenska och utländskafråga incitamenti attom

egenskaper utdelnings-i Sverige harinvestera ettsomsamma
medföra sådantskulle åtgärden endastavdrag. Således ett svagt

förför svenska företag och inget incitament allsincitament
utredningensRedan detta skäl det enligtutländska företag. ärav

avräkningen.uppfattning avvisa den omvändamotiverat att
omfördelas från företag, därMetoden innebär bolagsskattenatt

utdelningar och vinsterrelativa andelen skattebetalningarden
företagföretaget överstiger genomsnittet, till däraktier i samma

understiger genomsnittet. Proceduren förutsätter höjningandel en
Härvidlag följande bolags-bolagsskattesatsen. Förär att notera.av

till skattskyldiga ingen bolags-inkomst, delas utgårägare,utsom
inkomst, vilken belöper sig aktiefråga kvarhållen påskatt. I om en

innehas skattskyldig består företagets uppoffringägare,av ensom
bolagsskattenefter bolagsskatt på avseende in-räntanav --

från tidpunkten för skatteinbetalningen till tidpunkten förkomsten
överlåtits.skatterestitution på grund aktienattav

översiktlig beräkning vid handen bolagsskattesatsenEn attger
behöva höjas till tal i storleksordningen %.skulle 40 Manett

beroendefå spektrum faktiska skattesatser påskulle ett av
med endast skattskyldigaägarstrukturen, från % ett företag0

företag meddelar hela vinsten till 40 % ettägare ut casom
icke skattskyldigaendast ägare.

och medelstora företag,kan, åtminstone i fråga småDet om
företag har benägenhetrimligt större attatt anta att ettvara

andel svenska.investera i Sverige Ettärstörre ägarnaav som
syftar till öka investeringarna här och skiljerattsystem, somsom

ägarkretsen,olika företag beroende sammansättningenmellan av
förmånligt fördärför så utformat detborde är ettatt mervara

andel utländska för företag med litenföretag med ägare än ettstor
omvända avräkningen fungerar Tillsådan andel. Den tvärtom.

framgått beskattningen krañigtvisso skulle redanyttermera som
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skärpas för nyckelgrupp vad etablering kvalificeraden avser av
verksamhet i Sverige, nämligen svenska dotterföretag i utländska
koncerner.

effekt beskattningen företagetEn beror andelenattav av av
skattskyldiga också bör aktieplaceringar,ägare, nämnas, är attsom
särskilt i företag där andel aktierna skattskyl-stor ägsen av av en
dig placerare eller fåtal sådana placerare, blir osäkrare. Dessaett
aktier kan tänkas komma till icke skattskyldigatt avyttras en
förvärvare med effekten skattebelastningen i företaget ökar.att

osäkerhet har givetvis pris, företaget fårDenna betala iett som
form lägre aktiekurs, dvs. högre kostnad för nyemissions-av en
kapital.

Utredningens slutsats den omvända avräkningen inte börär att
införas. Med denna bedömning saknas anledning närmareatt
belysa olika tekniska aspekter på metoden.mer

fullständighets skullFör vill utredningen alternativ,nämna ett
kommit i diskussionerna, nämligen omvänd avräkningsom upp en

begränsad till utdelad inkomst. Med den lösningen skulle skattesat-
inte behöva höjas lika mycket vid fullständig omvändsen som en

Nackdelarnaavräkning. skulle emellertid kvarstå, ehuru lägreen
nivå. begränsade omvända avräkningen erbjuderDen därför inte
heller framkomlig väg.en

generell lättnad ägarnivån4.7 En

beträffandeAntag litet företag avkastningskravetett att eget-en
kapitalfmansierad investering i företaget före bolagsskatt 14 %,är,
efter bolagsskatt och efter10 % ägarskatt 7 %. Tas ägarskatten

förbort enbart aktier i mindre företag såväl skatten på mottagen
utdelning på aktievinst och nöjer sig fortfarande medägarnasom

avkastning "efter ägarskatt" %, behöver investeringen7en
endast avkasta före bolagsskatt för tillfredsställa10 % ägarna.att
Ytterligare investeringar blir således lönsamma efter skatter.
Avkastningskravet i företaget har sänkts.

i företagetAntag stället företag. tendensDenäratt ett stortnu
till kurshöjning, borttagandet ägarskatten leder till försom av
svenska hushåll och övriga subjekt, skattskyldiga tillärsom
ägarskatt kommer motverkas utländska placerare ochatt av
skattepriviligierade svenska subjekt. saknar nämligenDessa anled-
ning den lägre avkastningen, eftersom alternativetatt acceptera
placeringar i obligationer och utländska aktier kvarstår oförändrat.
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till dessa placeraresåledes ledakommerkurshöjningEn attatt av-
och i ställetsvenska aktierfrån köpa,eller avstår attyttrar,
kurshöjandeNettoeffekten blir denalternativ.andraplacerar i att

ellerkapitalkostnadssänkande effekten idärmedoch större--
uteblir.utsträckningmindre

generell lättnadkontroversiell frågai viss månEn är om en
beroende hureffekter för olika företagskildaägarnivån kan ha av

gäller detbestämt,de Närmare sagtsär.stora omsom ovan
generell lättnadvid Svaretför litet företageffektema ävenett en

företag framstårplaceringar i små ochvilken gradberor i storaav
substituerbara. Vid fullför placeramautbytbara alternativsom

aktier imedför den högre avkastningensubstituerbarhet stora
medför, placerama kommer krävalättnadföretag, attattsom en

i mindre företag. Kapital-avkastningen aktierhögreden även
därför stiga till dessdessa företag kommeravkastningskravet i att

placeringaravkastning efter ägarskatt medi frågaparitetenatt om
kapital-fullständig segmenteringåterställs. Vidföretagi stora av

substituerbarhet, dvs.och företag ingenmarknaderna för små stora
i bådai eller företag, inteplacerar antingen småaktieägarna stora

kapitalkostnaden försidan effekten påkategorierna blir å andra
angivna.företag densmå ovan

empirisk fråga inte medGraden substituerbarhet är somenav
utredningsarbete, föregick årssäkerhet kan det 1994Iavgöras. som

uppfattningendubbelbeskattningen, hade utredningenlättnad i att
innebära små företagsubstituerbarheten låg, vilket skulle ärär att

ekonomi 1993:29, 67. Moti sluten SOUverksamma s.en
rörlig kapitalmarknadfortsatt utvecklingbakgrund mot enav en

denna punkt och hållerändrat uppfattningutredningenhar
flesta aktieägare i små företag ochsannolikt deför attnumera -
beaktar avkastningsmöjlighetemapassiva ocksåsärskilt ägare -

utgå från vissalltså rimligti företag. Detaktier är attstora en
vilket det relevanta.åtminstone lång sikt Ensubstituerbarhet, är

uppfattning fåmed dennaägarnivån kangenerell lättnad på antas
kapitalkostnadema i mindre företag.effekterbegränsadeendast

framstår såledesägarnivångenerell lättnad påEn som en mer
kapital-åtgärd, syftet sänkaineffektivmindreeller är attom

kostnaderna.
innebärlättnad ägarnivångenerell påharDäremot attsomen -

betydelse förbrytskapitalbeskattningenenhetligaden upp -
inte medförEftersom lättnadensammansättning.sparandets att

inte i utsträckningi fallaktiekursema stiger, motsvararvart somen
för svenskaefter skattaktiesparandets lönsamhetökarlättnaden,

del sittdärför flyttaHushållen kommerhushåll. överatt en av
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tillsparande aktier från andra sparandeformer. anförtsSom i det
föregående motiverar detta emellertid enligt utredningens uppfatt-
ning inte lättnad ägamivån införs.att en

bakgrund det anfördaMot kan det sig paradoxaltte attav
många viktiga länder har lättnad ägarsidan. tänkbarEnen
förklaring kan dessa lättnader i allmänhet tillkommit underattvara

period då de nationella ekonomiema slutna ochänen var mer nu
då genomslag kapitalkostnadema kunde förväntas.större Detett
kan England, Frankrike ochäven värt att notera att t.ex.vara
Tyskland hade haroch mycket inhemsk kapitalmarknadstörreen

vad Sverige har, utredningen tvivlar på dettaän även attom
har betydelsenågon i dagens alltmer globala ekono-störrenumera

mi där kapitalet blir och lättrörligt.mer mer
denI nämnda OECD-rapporten från 1991 s.200-202ovan

kortfattatåterges uttalanden olika länders motiv för lindraattom
dubbelbeskattningen. axplockEtt utredningens citat inte orda-är

"avlägsnagranna: missgynnandet utdelad vinst", "stimuleraav
utdelning", "öka avkastningen på aktier", "uppmuntra med-egna
borgare placera i inhemska aktier", "motverka missgynnandetatt

kapital", "likställa investeringar i bolag med andra investe-egetav
ringar". land,I Belgien, gäller uttalandet avskajfandeett ett av en
ägarlättnad: "lättnaden uppfattades mindre effektivtett sätt attsom
främja privata placeringar i aktier sänkning inkomst-än en av
skatterna för och företag". Utredningen finner det svårt attpersoner
dra några slutsatser från detta material. börjanI 1990-taletav
övergick Finland och Norge från lättnader företagsnivån till
lättnader på ägamivån. Såvitt utredningen kunnat finna diskutera-
des därvid inte omläggningen hade betydelse förnärmare om
kapitalkostnadema företaget.i

oklartDet lättnad i dubbelbeskattningenär ägamivånom en
skulle ha någon avgörande inverkan på det på vilket företagensätt
väljer finansiera sina investeringar. Något samband formiatt av
samvariation mellan den genomsnittliga soliditeten i varje OECD-
land och graden lättnad i ägarbeskattningen har inte kunnatav
påvisas

fullständighetsFör skull kan ägarlättnad förnämnas att samt-en
liga innefattande bl.a. utländska subjektägare till svenska aktier
skulle driva kursnivån på svenska aktier och därmed sänkaupp
kapitalkostnadema för investeringar svenska företag.görssom av
Lättnaden för svenska subjekt, inte beskattas för kapitalin-som

3 Jfr OECD 1991, tabell A.2.4 261 och tabell A.5.1 546.s. s.
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med detta alternativsubjekt skulleför utländskakomst, och ta
skälAlternativet olikatillutbetalningarformen ärägarna. avav

aktuellt.inte

på mindreinriktningselektiv lättnad med4.8 En

företag

inte böromvända avräkningenutredningen finna denSkulle att
utarbetadirektiven utredningenåligger det enligtinföras, att en

med inriktningi dubbelbeskattningenmetod för selektiv lättnad
Är selektivdet motiverat någonmindre företagen.de att genom

for mindresänka kapitalkostnademavid beskattningenåtgärd
företagkapitalkostnadema for Ii förhållande tillföretag stora

kapital-valet metod för sänkadiskuteras intedetta avsnitt attav
kostnaderna.

med försöka besvara fråganlämpligt till börjaDet är att att
investeringar iskattesystemet behandlarutifrån antagandet att

utgångspunktföretag neutralt. Med dennamindre företag och stora
bakgrund härav kanfrågeställningen belysas principiellt.kan Mot

gällande skattesystemet,diskuteras i anslutning till detsedan frågan
föreligger.neutralitet i det aktuella hänseendet inteför vilket

frågan skattesystemetsframställningenI äventas upp om
riskreducerande effekt.

hypotetiskt neutraltEtt system

verkar tillinnebär beskattningen inteAntagandet neutralitet attom
mindre företag högrenackdel företag.för mindre Har

demed skatt, skulleföretag ikapitalkostnader än systemstora ett
del merkostnadTill denha i frånvaro skatt.således det även enav

i faktiska relativa nack-bakgrundvärld skatter har sini utanen
risk förföretag, högreverksamhet i mindredelar för närmast

traditionell marknadseko-det enligtföretag,placeringar i sådana är
dekompenserasamhällsekonomiskt lönsamtteori intenomisk att

ingripandemerkostnadenmindre företagen för ett staten.avgenom
merkostnad inte berortänkasskulle emellertid kunnaDet att en

företagnackdelar för verksamhet i mindrefaktiska relativa utan
ställer sig dåkapitalmarknadens fungera. Sakenbrister i sätt att

samhällsekonomiskt lönsamtannorlunda. skulle kunnaDet attvara
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kompensera mindre företag för de har högre kapitalkostnaderatt
till följd imperfektion kapitalmarknaden.av en

relevantEn fråga således den finnsär någonom
marknadsimperfektion medför mindre företag har högreattsom
kapitalkostnader företag. I betänkandeän Utredningenstora ett av

ökat hushållssparande, Sparar vi för lite hushållssparandetom -
i samhällsekonomin, SOU 1992:27 särskild utredare docent Lars
Nyberg, frågan de mindre företagens kapitalförsörjningtas om

s. detta77-80. I betänkande anförs bl.a. följande ejupp
ordagrant återgivet.

beroendetTrots mellan sparande och investeringaratt
minskat väsentligt i makroekonomiskt perspektiv,sett ett
finns viktiga och mycket direkta kopplingar kvar mellan
enskilda individer och företag. företagareEn villsom
expandera sin verksamhet eller privatperson meden en
intressant affärsidé kan inte sigvända till den internationella
kapitalmarknaden för skaffa riskkapital. privataDetatt
sparande ackumuleras i fonder och försäkringsbolag ärsom
inte heller tillgängligt, eftersom portföljförvaltama i sådana
institutioner saknar möjlighet bedöma enskilda projekt.att
Mindre företag vill expandera därför oftast hänvisadeärsom
till sparande i företaget eller till privat sparande hoseget
delägarna eller närstående. Den vill ha startkapital tillsom

företag motsvarande i allmänhet hänvisadärett nytt sätt
till vad han eller hon själv lyckats skrapa ihop.

Därför finns också i värld med starkt integreradeen-
internationella kapitalmarknader viktig direkt länken-
mellan sparande i hushållen och investeringar i mindre
företag. Denna direkta koppling mellan sparande och
investeringar ganska naturlig och kan knappast skyllasär på
brister i det finansiella placeraAttsystemet. pengar som
riskkapital i mindre företag kräver inte bara bedömningen

företagets affärsidé också personlig kännedomnärautanav
företagaren och hans bakgrund och kompetens. Småföre-om

kommer därför med all säkerhet i framtidentagen ävenatt
beroende sparande för sin försörjningegetvara av av

riskkapital.

betänkandetI således bedömningen det finnsgörs svårigheteratt
för mindre företag anskaffa riskkapital jämfört med vadatt som
gäller för företag, detta beror faktiska skillnaderstora attmen

placerarna har hänsyn till och inte bristerpå i detatt tasom
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självständigkan inteUtredningen görafinansiella systemet. en
det ikonstaterardetta,riktigheten attbedömning menavav

någotkommit framinteutredningsarbetetidiskussionerna som
felaktig. Detskullebetänkandetibedömningenpåtyder att vara

samhällsekonomisktskulledet intedärförförefaller varaomsom
kapitalkost-högreför denmindre företagkompenseralönsamt att

företag.jämfört medkan hadenad storasom
dra tillföretagmindreföreligga förkansvårigheter attDe som

medförakan tänkasplacerareinstitutionellafrån attriskkapitalsig
riskminska sininte kanföretagi mindredelägare genom en

placerare,andrautsträckningportfölj idiversifierad somsamma
förfogaröverhuvudtagetdel detill dendelägaresådanaeftersom -
kapitaletdelkapital tvingasfinansiellt storsatsaöver ett aven-

Även mindreleder tillintedettaföretaget. atti det omegna
skulle det kunnaskattelättnad,bör kompenserasföretag genom en

förriskenminskarskattesystemetmotiverat statenatt genomvara
lättnadnågoninföramindre företagiinvesteringar attutan

riskförsäkrare.rollenskulle spelaStatensammantaget. av
skattaktuell,här ärmekanism, ärär attDen somensom

investeringriskfylldutfallolikaavseendemedsymmetrisk av en
investe-avkastningenförväntademinska denförutom att av en-

spridningeninvesteringen, dvs.iminskar riskenring även av-
ikompenserashöjning skattesatsenutfall. Enmöjliga av,somav

investeringensoberoendeutbetalning frånprincip, staten aven
förväntade avkast-minska denriskenskulle minskautfall attutan

ningen.
dentill noll. AntagminskasriskenExtremfallet attär att

skatter påfrånvaroavkastningen iförväntadegenomsnittliga av
skattlägger%. Statenmindre företag 10iinvesteringar är en

riskfria%betalar 7förlustutfallskatt inegativ100 % utmen
till noll.minskatshar dåRiskeninvesteringen.värdeträntan avav

frånfallitavkastningenförväntadegenomsnittligadenTrots att
in-genomsnittligavärdera deninvesterarnatill %, bör7%10

riskpremien påeftersomtidigare,påvesteringen sätt somsamma
Avkastnings-riskaversion.speglar investeramasprocentenheter3

fåttharfallitsåledesinvesteringen har statenpå attkravet utan
riskreduce-tyderkostnad.någon Resonemanget attvidkännas

symmetriskt Detmotiverade iåtgärder kan system.rande ettvara
symmetrin iinte förstöråtgärdernaemellertid viktigt attär

systemet.
investeringarbehandlarskattesystemetutgångspunktenMed att

det såledesförefallerneutraltföretagföretag ochmindrei stora
samhällsekonomiskt lönsamtskulleinte attdet varasom om
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kompensera mindre företag för den högre kapitalkostnad de kan ha
jämfört med företag. Riskreducerande åtgärder skullestora dock
kunna motiverade.vara

Vårt i cke-neutrala system

Faktiskt förhåller det sig så skattesystemet inte behandlar in-att
vesteringar i mindre företag och företag neutralt. Detta gällerstora
framför allt det mindre företaget fåmansföretagnär med del-är ett

aktivt verksamma i företaget.ägare, ärsom
I 3 § 12-12 finnsSIL särskilda regler för aktivae mom.

delägare i fåmansföretag. Dessa regler, har till uppgift attsom
minska nackdelarna olikbehandling i skattesystemetav en annan -
den mellan skatt på arbetsinkomst och skatt på kapitalinkomst -
medför investeringar långsiktigt hög avkastningatt mersom ger

statslåneräntan plusän 5 procentenheter beskattas hårdare i
fåmansföretag med aktiva delägare jämfört med i andra företag.
Eftersom detta förhållande enbart berör verksamheter med mycket
hög avkastning kunde tänka sig det inte skulle påverkaattman
investeringsbenägenheten. Lönsamheten i sådana projekt blir ändå

efter skatt högre i andra,även mindre lönsammaän projekt.—- -
Detta dock alltför begränsatär betraktarett synsätt, ettsom

projekt i efterskott Men beslutet investeringennärpost.ex om-
fattas avkastningen inte känd,är eftersom den alltidante ärex- —
behäñad med viss risk. Risken för låg avkastning, eller t.o.m.en
förlust, kompenseras chansen till hög avkastning. Vissa projektav
har låg risk risken för dålig lönsamhet förhållandevis liten,är-

å andra sidan chansen till mycket hög lönsamhetär imen stort sett
obefmtlig. Andra projekt har hög risk risken för förlust kan vara-
tämligen å andra sidan föreligger chans till mycketstor högmen
avkastning. Det de lyckosamma utfallenär kommer attsom
beskattas hårdare fåmansföretagi med aktiva delägare. Därigenom
kommer den genomsnittliga beskattningen alla tänkbara utfallav
dvs. beskattningen ante bli något förhöjd. lederDetta tillattex
två neutralitetsbrister:

Lönsamheten efter skatt för högriskprojekt blirante ettex-
lägre i fåmansföretag med aktiva delägare jämfört medett

det förverkligas i företag.ett annatom
Om två tänkbara projekt fåmansföretagi med aktiva del--

med hög ochägare med låg risk harett ett anteex- -
lönsamhet före skatt, kommer lönsamhetensamma anteex
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lågrisk-förhögriskprojektetför änlägrebliskattefter att
projektet.

ochvolymenharneutralitetsbristerbetydelse dessaVilken
ändåDetsvårt ärinvesteringarna avgöra.är attstrukturen av

itillväxtenhämmarneutralitetsbristemarimligt attantaatt
utsträckning.vissidelägaremed aktivafåmansföretag

asymmetridenfaktorriskdiskriminerande ärEn somannan
aktieroch vinst påutdelningsidanåbehandlingenifinns enaav

inteasymmetri föreliggeraktieförluster. Dennaandra sidanåoch
onoterade företag.för allafåmansföretagi frågabara utanom

risk-minskamöjligtdetundersökt atthar ärUtredningen om
iaktiva delägareförsärskilda reglernai dediskrimineringen

funnit dettaaktieförlusterförreglerna attoch ifåmansföretag men
omfattningbegränsadmycketi utan attkaninte änannat "göras

seskatteförmånerönskadetill icke öppnasmöjligheteralltför stora
i beskatt-inslagenriskdiskriminerandeeliminiera deavsnitt 6. Att

alltsåskullemindre företagoch andrafåmansföretagningen av
håll i skattesystemet.problemskapa annat

aktiva delägareriktadlättnadEn mot

aktivatilllättnad riktattanke kanEn att genom enmanvara
nackdelför dendemskulle kompenserafåmansföretagidelägare

Syftetinnebära.kandelägareför sådanareglernasärskildadesom
investeringar.riskfylldafrämjafalli såskulle attvara

fåmansföretagidelägareaktivaförreglernasärskildaDe
beloppöverstigerutdelning,bestämt ettinnebär närmare att som

procentenheterfemtilläggmedstatslåneräntanmotsvarande av
aktieranskaffningskostnad för sinadelägarensmedmultiplicerad

med hänsyntjänsteinkomstmedi paritetbeskattasi företaget,
Dennaoch delägaren.företagetbåde hosbeskattningentilltagen

upprätthållassystemskäl ävengrundläggandemåstemekanism av
konstrueras,lättnadenhurinförs. Oavsettlättnadselektivom en

delägareaktivahosomfatta inkomsterintedärfördenkommer att
Med grund-kapitalet.satsadedetförhållande tillihögaärsom
ifrågavaran-reglerutredningensyftarsystemskäl attläggande av

nuvarandedetskattesystem"dualt"nödvändiga islagde ettär som
skattesatslägreeñerbeskattaskapitalinkomstervilketisvenska, en

deniskiktgränsenöverstigerdessadeltill dentjänsteinkomsterän
inkomstskatten.statliga

tekniskthur denoberoendedärför,lättnad kommerEn av
fåmansföretagidelägareaktiva attåtminstone förkonstrueras,
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betyda för investeringar med låg risk för investeringarän medmer
hög risk, eftersom den ökade spridningen de möjliga utfallenav
för de medför del utfallen inte kommeratt störresenare en attav
omfattas lättnaden. Den nuvarande tendensenav att systemet
missgynnar riskfyllda investeringar i förhållande till investeringar
med mindre risk skulle således förstärkas lättnad.av en

Förhållandet mellan mindre aktiebolag och enskild
näringsverksamhet.

Samtidigt med 1994 års enkelbeskattningsregler infördes lättnaden
i beskattningen enskild näringsverksamhet i form positivav av
räntefördelning. Den positiva räntefördelningen innebär enligt
gällande regler inkomsten i enskild näringsverksamhetatt av ett
belopp motsvarande beräknad beskattas inkomsträntaen som av
kapital. Räntan beräknas statslåneräntan ökad med tresom
procentenheter multiplicerad med det kapitalet i verk-egna
samheten. beloppEtt motsvarande den beräknade enkel-räntan
beskattas således i den meningen sociala avgifter och statligatt
inkomstskatt inte utgår. liknandeEn ordning gäller i fråga om
handelsbolag.

dubbelbeskattningenNär aktiebolagsinkomster återställdesav
behölls räntefördelningen. Kombinationen enkelbeskattning be-av
räknad i enskildränta näringsverksamhet och verksamhet i
handelsbolag och dubbelbeskattning inkomst i aktiebolagav
skapar skattemässig kostnad för aktiebolagsformen. Dennaen är
emellertid begränsad, eftersom familjeföretagare i viss utsträck-en
ning i stället för tillskjuta aktiekapital till aktiebolagetatt kan låna
in kapital i företaget. Inte desto mindre trösklar dettaär slagav
icke önskvärda inslag i skattesystemet. Det emellertidär tveksamt

förekomsten tröskeln motiverar lättnad i dubbelbeskatt-om av en
ningen för mindre aktiebolag, eftersom sådan åtgärdgenom en en

tröskel skapas, nämligen mellan sådana företag kommerannan som
i åtnjutande lättnaden och övriga företag.av

Slutsats i huvudfrågan

Utredningen har inte kunna finna något hållbart resonemang, som
visar det skulle samhällsekonomisktatt lönsamtvara att genom
selektiva Skatteregler, förmånliga i förhållandeär till vadsom som
gäller i fråga företag, minska kapitalavkastningskravetstora iom
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teorimarknadsekonomisktraditionellföretag. Tvärtom,mindre
möjligtlångtbör såverksamheterallasäger ges sammaatt som

heltäckandeemellertid inteTeorinvillkor.skattemässiga enger
särskildauteslutasintedärförkanverkligheten. Det attbild av

Bevisbör-effekter.positivaskulle haföretagmindreförlättnader
icke-neutralafördendock liggabör argumenterardan som

lösningar.
metodutarbetautredningendetåliggerdirektivenEnligt att en
Utred-företag.mindreinriktningmedlättnadselektivför en

avsnittihänseende redovisasi dettaarbeteningens

Sammanfattning4.9

aktieägareochaktiebolagbeskattningforgällandeDet systemet av
bolagsskattlågtinternationelltkaraktäriseras uttagsettett avav

beräkningförReglernakapitalbeskattning.enhetligoch aven
utform-huvuddrag brahar i sinabolagsskattenförunderlaget en

avvägd.välnivå fårBolagsbeskattningensning. anses
sänkningi formåtgärdgenerellförAnledning saknas av enen

beräkningförreglernaändringellerbolagsskattesatsen avavav
deninförandebolagsskatten,förunderlaget t.ex avgenom

avräkningen.omvända
ägarsidanÖvervägande generell lättnadförskäl talar att en

frågaföretagen. Iförkapitalkostnadensänkerinte om en
lättnadengällerföretagenlättnad hosfmansieringsanknuten att ger

Sverige.särskilt iinvesteraincitamentendast attett svagt
sådanaförenad medi sigavräkningenomvända ärDen

införas.börskäl intedettadennackdelar ävenatt av
formendenaktuell börlättnad bligenerellSkulle enavgesen

bolagsskattesatsen.sänkning av
skäl förgodarimligtföreliggerdetifrågasätterUtredningen om
företag.mindreinriktningmedlättnadselektivinförande av en
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Appendix:

Tabell A.1: Effektiva marginalskatteri vissa nordiska länder
1995, enbart bolagsskatt, 4 inflation.procents

Danmark Finland Norge Sverige
Finansieringskälla

Lån -32,2 -21,7 -18,8 -23,0
Behållen vinst 26,4 18,7 25,7 17,6
Nyemission 26,4 18,7 25,7 17,6

Totalt 5,9 4,6 10,1 3,5

Beräkningarna i tabellen genomförda medär hypotetiskt viktsystem förett
investeringsobjekt och finansieringsformer jämförbarhet mellan länderna.som ger

Södersten,Jan1995: Skattpå bolagskapitali Norden Ekonomiskgeneralrappøn-till Nordiskaskattevetenskapligaforskningsrådenseminariumi Göteborgoktober 1995.
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OECD-länder år 1991olikaBolagsskattesatseriA.2:Tabell
och 1995.

Ändr. TotalStatligLokalTotal
skattskattskattskatt
1995199519951991

28,0028,0030,00Sverige
25,00‘Ä 25,0040,20Finland

Ä 28,0018,509,5050,80Norge
34,0034,0038,00Danmark

39,0039,0039,00Belgien
33,3333,33‘34,00Frankrike

42,00
40,0040,0046,00Grekland

35,0035,00°40,00

40,0040,0043,00Irland
10,0010,00"10,00
52,2036,0016,20H47,83Italien
39,3933,339,0939,39Luxemburg
35,0035,0035,00Nederländerna
39,6036,003,6039,60Portugal
45,0045,0056,50Tyskland
30,00‘30,0044,30

35,0435,0435,34Spanien
33,0033,0034,00Storbritannien
34,00Österrike 34,00t39,00

49,9837,5033,9049,98Japan
39,0035,006,60H38,30USA

vinstutdelad ra skatt
företagtillverkandeför flertaletgällerskattesatsb 10 %

bolagnoteradec
1996januari28,00% lhöjs tilld

Hsedan 1991,skettskattesatssänkningbetyderkolumnandratabellens attI en
Ä betyder störreoch1991sedanskattesatshojning skett att enbetyder att en

medräknade.inteskatterTemporära ärsedan 1991.skettändring i systemet
DømesticandGlobal EconomyProfits in1991: TaxütgochOECD1995OECDKälla: a -

Tabell 3.14, 71.International Issues, s.
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lättnadselektivförmetodEn5

mindrepåinriktningmed

företag

i fråganövervägandenredovisatutredningenavsnitt 4.8 har omI
meddubbelbeskattningenlättnad iselektivförskälfinnsdet en

utredningenifrågasätterframgårföretag. Sommindreinriktning
utred-åtgärd. Trotssådanskäl förgoda attrimligtfinnsdet enom

lättnad, åliggerselektivrekommenderainte kansåledesningen en
sådanförmetodutarbetautredningendirektivenenligtdet att enen

avsnitt.dettafram iläggsmetodtillFörslagetlättnad.

ägamivånellerföretags-Lättnad5.1

ägamivån.Lättnadenförslag:Utredningens ges

kapital-avsnitt kani 4.7framgårSomförslaget:förSkälen
lättnad påselektivsänkasföretagmindrekostnaderna i genom en

lättnadägarlättnad. Engenerellintedäremotägamivån engenom
oberoendekapitalkostnademaverkan påharföretagsnivånpå av

utgångs-ekonomiskselektiv. Frånellergenerelllättnaden ärom
företags-antingen pålättnad medgesselektivdärförkanpunkt en

företagsnivånlättnad pådirektiven börEnligtägamivån.eller en
börlättnadensådettauppfattarUtredningen attprioriteras.

ägamivånlättnad påinte ärsåvidaföretagsnivån,tillförläggas en
synvinkel.tekniskbättreklart ur

sänkatill hands,kan ligga ärlättnadsåtgärd, attnäraEn som
reserveradedetOmföretag.mindreförbolagsskattesatsen
skattesatsenanspråk, kanimiljarder kronorpå 3,5 tasutrymmet

erhållerde företagsigtänkertill 14 %,sänkas att sommanomca
har någotinteaktiebolag,huvudsak bestårlättnaden i somav

inteochFondbörs,Stockholmslistaaktieslag noterat somen
aktiebolag.sådanttilldotterföretag ettär

ifåmansföretag 3 §idelägareaktivaförreglernasärskildaDe
aktivarbetsinkomst,syftar tillSIL12-12 att som enmom.e
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delägare tillgodogör sig i fonn utdelning eller aktievinst,av
bolagsskatt och ägarskattsammantaget skall beskattas likvär-- -

digt med tjänsteinkomster. frågaI utdelningsinkomster skerom
detta utdelning till denatt del denmottagen överstigergenom ett

för kapitalinkomstbehandlingutrymme inkomsttas upp som av
tjänst. Reglerna avstämdaär utifrån det nuvarande uttaget av
bolagsskatt. En lättnad företagsnivån innebär beskattningenatt
på ägamivån utdelning till den del den överstiger det kapital-av
inkomstbehandlade måste skärpas.utrymmet Motsvarande gäller

frågai aktievinst. Detta medför skillnaden i skattehän-om att
seende mellan aktiva delägare i fåmansföretag och övriga delägare
i mindre företag blir Attstörre. ytterligaresätta på depress av-
systemskäl nödvändiga i praktiken problematiska särskildamen -
reglerna för aktiva delägare olämpligt.är

Med aktiva delägare åsyftas i det följande delägare i
fåmansföretag verksamma i företagetär icke verksammasom samt
delägare närstående tillär aktiv delägare, eftersom desom en
särskilda reglerna gäller för dem.även Passiva delägare övrigaär
delägare i fåmansföretag och delägare överhuvudtaget i övriga
mindre företag.

Liknande invändningar kan riktas utdelningsavdrag förmot ett
mindre företag, vartill kommer problem förknippadeär medsom
den oenhetliga behandlingen utdelad och kvarhållen inkomst. Enav
komplicerad situation skulle nämligen uppkomma för delägare i
fåmansföretag. Passiva delägare får intresse företagetett attav
delar sina vinster i möjligaut största utsträckning, medan aktiven
delägare, redan utnyttjat för kapitalinkomstbehand-utrymmetson1
ling i de särskilda reglerna vid utdelning, får lägre beskattningen

han kan tillgodogöra sig återstående bolagsvinster i formom av
vinst vid avyttring aktierna.av

Omvänd avräkning för mindre företag inte heller fram-är en
komlig skäl diskuteratsväg, i anslutning till fråganav som om en
generell omvänd avräkning se avsnitt 4.6.2. Härtill kommer att
omvänd avräkning inte förenlig med deär särskilda reglerna för
aktiva delägare, dels det skäl i fråganämnts sänktav som nyss om
bolagsskattesats för mindre företag, dels beroende denatt
omvända avräkningen medför beskattningen hos företagetatt
varierar med sammansättningen ägarkretsen, vilket de särskildaav
reglerna inte hänsyn till en ändringtar reglerna i dettaav
hänseende knappast möjlig.är

börDet selektivnämnas finansieringsanknutenatt lättnad,en
utdelningsavdrag eller omvändett avräkning, inte träffas likasom

hårt generell sådan lättnad invändningen lättnadensom en attav
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mindreeftersomSverige,särskilt iinvesteringarfrämjarinte
här.investeringarsinaallmänhetiföretag gör

såledesframstårföretagmindreförföretagsnivånlättnadEn
kommerkan,ägamivånlättnad attproblematisk. En somsom

förreglernasärskildadesåutformasföljande,i det attframgå
och såskärpasbehöverinte attdelägareaktivabeskattning av

undviksVidareregler.dessainteytterligare sättsnågon press
medförknippadeproblemägamivån ärlättnadmed somen

utredningenägamivån,lösning påutländska Den anserägare. som
komplicering itillkommandevisserligenmedförden bästa,är en

nack-till deMed hänsyntaxeringshänseende.ochdeklarations-
företagsnivån,lättnad påmedförenadedelar, anserär ensom

föredra.ägamivånlättnad på är attändåutredningen att en

lättnadenOmrådet för5.2

lättnadenfram tillutredningenavsnittet kom attföregåendedetI
förområdetavgränsningenVidägamivån.pâmedgesbör av

grundaböraktier,vilkatill delsställningmåstelättnaden tas som
vilkadelslcmnadskvalificerade aktier, ägareförlättnad ägaren

lättnadskvalijiceradelättnadenåtnjutandeibör komma avsom
ägare.

aktierLättnadskvalificerade5.2.1

inteaktier,omfattar ärLättnadenförslag:Utredningens som
föremålellerutomlandseller ärSverigebörs ividnoterade en

någotinteförutsättningnotering. En är attliknandeför
innehafår inteFöretageti företagetaktieslag är noterat.

ellermedföretag röst-inäringsbetingade aktier noteratett en
utländskthellerinteeller% ettkapitalandel 25 mer,

företagutländskaAndelar istorlek.sådanandelsinnehav av
beträffan-föreslåsregelsärskildlättnaden. Eninteomfattas av

förvaltningsföretag.de

diskussionenförUtgångspunktenförslaget:förSkälen om
tillsyftarlättnadkvalificeradebör är attaktiervilka envarasom

kompenseraföretagmindreiinvesteringar attfrämja genomatt
förhållan-ha ide kankapitalkostnadför den högre antasdem som

företag.tillde stora
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En gränsdragning vid någon form notering, noteringt.ex.av
lista vid Stockholm Fondbörs, har nackdelen den skaparen att en

kostnad för den kapitalanskaffningssynpunkt effektivitetshöjandeur
åtgärden notering. Visserligen kan kostnaden lindras attgenom
förlusten lättnaden vid notering fördröjs någon särskildav genom
regel, den kan inte helt undvikas jfr avsnitt 5.5.men

Ett tänkbart alternativ låta lättnadenär gälla aktier,att ärsom
kvalificerade enligt de särskilda reglerna i 3 § 12-12 SILe mom.
för aktiva delägare. De särskilda reglerna för aktiva delägare är
problematiska särskilt därigenom de beskattar kapitalavkastningatt

lyckade riskfyllda investeringar i sig omotiverat hårtett sätt
jfr avsnitt 6. Denna effekt skulle motverkas, området förom
lättnadskvalificerade aktier sammanföll med området för 3:12-
kvalificerade aktier, de särskilda reglemasutan funktionatt att-
beskatta arbetsinkomst från fåmansföretag i huvudsak likvärdigt
med tjänsteinkomst går förlorad.-

Alternativet kan emellertid inte förenligt med direktivenanses
eftersom placerare utanför närståendekretsen i de särskilda reglerna
inte skulle erhålla någon lättnad. Med hänsyn härtill måste det
därför avvisas utredningen.av

Någon naturlig för lättnadsområdetgräns finns inte.annan
Gränskriterier antal anställda,typen omsättningen, storlekenav av
lönesumman, storleken aktiekapitalet eller det kapitaletav äregna
olämpliga, eftersom de skapar godtyckliga trösklar. I en
rekommendation EG-kommissionen den april3 1996,av av
96/280/EG, finns definition små och medelstora företagen av

anknyter bl.a. till antalet anställda. Gränsen för lättnadsområ-som
det bör därför dras vid någon form notering.av

Stockholm Fondbörs uppställer vissa krav för notering på de
olika listorna vid börsen A-listan för företag, OTC-listanstörre-
för mindre och medelstora företag och O-listan företagens karaktär

inte Fondbörsen. Bland de olika kraven följandeanges av synes
aktuellanärmast i det föreliggande sammanhanget.vara

A-listan
Företaget skall

ha minst 2 000 aktieägare, vardera aktieräger motsvarandesom
minst börspost halvt basbelopp,etten

ha minst 25 % aktierna och 10 % i allmänrösterna ägoav av
med allmän "någonägo direkt eller indirekt ägeravses som
mindre 10 % aktiekapitaletän eller röstema",av

ha marknadsvärde minstett 300 mkr.
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C-listanOT
skallFöretaget

motsvarandeaktiervardera ägeraktieägareminstha 500 som
basbelopp,kvartsbörspostminst etten

allmäni% ägo,och 10 rösternaaktiernaminst 25 %ha avav
mkr.minst 50marknadsvärdeha ett

O-listan
skallFöretaget

motsvarandeaktiervarderaaktieägare ägerminst 300ha som
basbelopp,kvartsbörspostminst etten

allmänioch ägo.aktierna% rösternaminst 10ha av

in-vissafinnsFondbörsStockholmvidlistornasidanVid av
och O-till OTC-alternativerbjuderlistor,officiella ettsom

listorna.
omfattasA-listannoteradeaktierintebör ärSjälvfallet som

syftet medmotiveraruppfattningutredningensEnligtlättnaden.av
omfattasO-listomaellerOTC-aktierhellerlättnad inte atten

pekavilldettaföreslår attUtredningenlättnaden. menav
behandlingengällervadmotsättningvisstilllederförslaget aven

inkomstskattehänseen-sidan iåOTC-listomaochO-aktier ena
Aktierfönnögenhetsskattehänseende.isidanandraoch åde
förmåns-ochförmögenhetsskattfrånundantagnalistordessa är

påaktier A-medjämförthänseendetdetsåledes ibehandlas senare
skall aktier1995/962222förslag iregeringensEnligtlistan. prop.

frånundantagnafortsättningeniO-listomaochOTC- även vara
förmögenhetsskatt.

tillalternativkaninofficiella listor, ettinteFör varaatt som
bör intekonkurrensfördelerhållaskallO-listoma,ochOTC- en

lättnaden.omfattaslistorsådananoteradeaktierheller är avsom
förföremålaktieromfatta ärhellerintebörLättnaden som

kringgåskunnaskulleReglernanotering. genomsådan annars
utomlands.noteringsådan

lättnad intemedförnotering,sådan attbeskrivningenI somav
beräk-bestämmelsetillanknytalämpligenkanutgår, omenman
andrai § 2finns 27aktierreavinstning mom.somm.m.,av

föranskaffningsvärdetfårbestämmelsedennaEnligtSIL.stycket
vad%till 20bestämmasinstrumentfinansiellaifrågavarande av
föravdragefteravyttringenviderhållerskattskyldigeden

notering"föremål förskallavyttringskostnader. Instrumenten vara
noteringkontinuerligellerbörsutländskellerinländsk avannan

tillgänglig".allmäntomsättning,marknadsmässig ärsom
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Även onoterade aktier bör undantagna från lättnadenvara om
något aktieslag i företaget eftersomär företagetnoterat, då har
tillgång till kapitalmarknaden noteringen i fråga.genom

Av enkelhetsskäl och för inte svårförutseddaatt möjligheter till
skattearbitrage skall bör lättnadenöppnas inte omfatta andra finan-
siella instrument aktier.än

Ett företag kan haonoterat näringsbetingat innehavett aktierav
i företag. I sådanaett noterat situationer bör det onoterade företaget
behandlas företag i lättnadshänseende.ett noterat Isom fallmotsatt
skulle nämligen konsekvenserna notering ibland kunna undvikasav

notering sker dotterföretagatt tillett det företag,genom i vilketav
de gamla inneharägarna aktier utdelning på näringsbetingade
aktier skattefri.är Hänsyn bör till förhållandenatas under det
räkenskapsår beslut utdelningett och desom fyraom avser
föregående räkenskapsåren. Understiger företags aktier iett ett

företag 25 %annat krävs förrösterna skattefrihet för utdelningav
innehavet betingasatt verksamhet i det ägande företaget ellerav av

företag med hänsyn till äganderättsförhållanden ellersom organisa-
toriska förhållanden kan stå det Med hänsynnära. tillanses
verksamhetskravet bör lättnad kunna medges i sådana fall då det
onoterade företaget- direkt eller dotterföretag har mindregenom -

25 %än i detrösterna noterade företaget. Det börav krävasäven
kapitalandelen understigeratt 25 %. Utredningen kan inte utesluta
detta undantag kanatt otillräckligt i vissa fall. Det skullevara

emellertid bli alltför komplicerat korrektatt räknaett sätt av
den del anskaffningsvärdet för de onoterade aktiemaav som
belöper sig på de noterade aktiema.

Det sagda har tillämpning ävennyss när företagett onoterat
innehar andelar i utländskt företag.ett

Utdelning och vinst aktier, lagertillgångutgör i enskildsom
näringsverksamhet, beskattas inkomst näringsverksamheten.som av
Det inte motiveratär utsträcka lättnadenatt till sådana aktier.

förvaltningsföretagEtt beskattas för utdelningmottagen fårmen
avdrag förgöra lämnad utdelning. Med hänsyn härtill bör aktier i

förvaltningsföretag inteett omfattas lättnaden företagetav om
under det räkenskapsår beslut utdelningett inneharsom om avser
någon aktie eller andel inte skulle ha omfattats lättnadensom av

den fysiskägts dettaI fall behöverom hänsynav inteen person.
till tid före dettas nämnda räkenskapsåret.
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företagutländskaAndelar i

onoteradeföretag,i utländskaomfatta andelarlättnaden ärBör som
för svenska aktierangivitsmotsvarande denmeningi någon som

företagför mindrelättnadsyfiet med är attDet yttersta en
mindre företag. Eni Sverige,investeringarstimulera görs avsom

tilltorde endastföretagutländska mindreför andelar ilättnad
Sverige sådanainvesteringar iökadedel medföramindre av
fall skulle påi vissadetkan vidare stötaföretag. Det antas att

företagutländsktandel i ärsvårigheter ettavgöraatt enom
förslagetrelevant vad gällerinteinvändningonoterad. Denna är

utomlands, inte skallnoteradesvenska aktier, äratt somom
syftar tillregeln endasteñersom denlättnaden,omfattas attav

undantagsvis förekommatorde endastkringgående.hindra Det att
Sverige.inte iutomlandssvenskt företag är noteratett men

utdelningolikbehandlingaktualiserasfrågaEn är avenomsom
utländskaandra sidansvenska aktier och åsidanvinst åoch ena

Romfördraget.diskriminering enligtotillåtenkan innebäraandelar
förRomfördraget skall, inom73b iartikelEnligt ramen

restriktioner för kapital-fördraget, allaibestämmelserna i kap. 4
med-mellanmellan medlemsstaterbetalningarochrörelser samt

Enligt artikel 73dförbjudna.tredje landochlemsstater vara
påverkaartikel 73b intebestämmelserna iled skallpunkt 1 a

sådana i sinbestämmelsertillämpamedlemsstaternas rätt att
skiljer mellan skatte-såvitt aktuellt,skattelagstifining, ärnusom,-

sitt kapital olikahar investeratbetalare orter.som
detaktier medförsvenskalättnaden tillbegränsningEn attav

oförmånligtskattemässigtsigsvensk placerare ställerför atten
med i svenska aktier.företag jämförti utländskaplacera i andelar

förrestriktiondetta innebäruteslutakan knappastMan att en
förbjudensåledes skulleoch begränsningenkapitalrörelser att vara

artikel 73b.enligt
begränsningenför det falldärmeduppkommer ärFråga attom,

undantagsbestämmelsen iartikeln,den nämndaförbjuden enligt
ord: harMed andratillämplig.punkt ledartikel 73d 1 är ena

utländskt företag,andelar iförvärvatplacerare,svensk ettsom
svensk placerarekapitalsitt påinvesterat änort somannan enen

detuppfattningutredningensaktier Enligtförvärvat svenska är
aktieförvärvmeningsfullt kan talatveksamt att ettomom man

kapital någon viss Detsitt påplaceraren investeratinnebär ort.att
geografiskhakanrealinvesteringarväl sägasär somsnarare

svenskkan knappastalla förhållandenanknytning. Under en
danskt företag vilketiandelarförvärvatplacerare, t.ex. ettsom
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bedriver sin verksamhet i Sverige, ha investerat sitt kapitalanses
i Danmark. Det enligt utredningens uppfattningär tveksamt om
undantagsbestämmelsen skulle tillämplig.vara

Enligt det anförda kan det inte uteslutas begränsningatt en av
lättnaden till svenska aktier innebär otillåten diskrimineringen
enligt Romfördraget. Samtidigt kan konstateras lättnadssystemenatt
i de olika länderna inom EU, med något undantag i skatteavtal,
inte utsträcker lättnaden till utdelning på andelar i utländska
företag. Det svårt någon principiellär skillnad mellanatt dessase
lättnadssystem och det diskuterade, skulle motiveranu som en
skiljaktig bedömning i diskrimineringshänseende. Skall dömaman

den praktiska tillämpningen i många länder inom EU, skulleav
således begränsning lättnaden till svenska aktier inteen av vara
otillåten enligt Romfördraget. finnsDet övergångsregel i artikelen
73c punkt Denna gäller emellertid endast dels kapitalrörelser till
och från tredje land, dels direktinvesteringar, dvs. investeringar

Övergångsregelndotterföretag i utlandet. påverkar såledesgenom
inte, möjligen i begränsadän utsträckning,annat bedömningen av

diskrimineringen i de europeiska lättnadssystemen tillåtenom är
eller enligt Romfördraget.

fastställsYtterst innehållet i Romtördraget EG-domstolen.av
Något avgörande från domstolen skapar klarhet i den diskute-som
rade frågan föreligger inte.

Med hänsyn till de sakliga skäl, talar lättnadenmot att ut-som
sträcks till utländska andelar, till svårigheten i frånvaroatt av
tillämpliga avgöranden från EG-domstolen tolka de aktuella be-
stämmelserna i Romfördraget till praktiken i lättnadssystemensamt
inom EU begränsa lättnaden till andelar i företagatt i det egna
landet, föreslår utredningen lättnaden begränsas till svenskaatt
aktier.

Andelar ekonomiskai föreningar

ekonomiskEn förening, kooperativär i beskatt-attsom anse som
ningshänseende, har till avdrag för utdelningrätt lämnas i för-som
hållande till inbetalda insatser 2 § 8 SIL. Kooperativamom.
föreningars inkomster således enkelbeskattadeär enligt gällande

varför någon lättnad interätt, aktuell för utdelningär på andelar i
sådana föreningar. frågaI andelar i övriga ekonomiska före-om
ningar bör gälla detsamma för aktier.som
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Lättnadskvaliñcerade ägare5.2.2

lättnadskvali-Lättnad börförslag:Utredningens ges om en
obegränsatfysiskinnehas ärficerad aktie sompersonav en

Även skattskyldigadödsbon,i Sverige.skattskyldig ärsom
lättnad.kvalificerade förbörhär, vara

fysiskautgångspunktEnförslaget: ärSkälen för att personer,
för inkomstskattskyldigaoch såledesi Sverigebosattaär avsom

för döds-Motsvarande gällerlättnaden.få delskallkapital här, av
imedgeslättnad börhär ävenfrågabon. Den ärtas omuppsom

fall.andra

Utländska ägare

aktier uppkommerlättnadskvalificeradetillutländskaFör ägare
tillutbetalningkupongskattgällerendast såvittlättnadfråga om

skattelättnaden,motsvarandebelopp ägarenutländska ägare omav
Syftet medaktuellt.intei Sverige,skattskyldigha varitskulle är

i Sverige, kaninvesteringarföretagsfrämja mindrelättnad, atten
kupongskatt.lättnaden bör omfattatala föri förstone ävenattsynas

erlagtskupongskatt,emellertid såsigförhåller detNormalt att som
får räknasSverige,hemland,aktieägarenslandi än t.ex.annatett

fallsådanautdelningen i hemlandet. Iskattfrån aktieägarensav
ställetiaktieägaren,igenom hoslättnad inte slåskulle utanen

till ak-från Sverigeöverflyttadesskatteintäktenmedföra att
hemland.tieägarens

Även kupong-utsträcks tilllättnadenskäl talarpraktiska mot att
lättnaden enligtstorlekenavsnitti 5.4 berorframgårskatt. Som av

huvudregel, aktieägarensförslag bl.a.,utredningens som
knappastkanför aktierna.anskaffningskostnad Denna göras

kupongskatteförfarandet.tillgänglig i
kupongskatt,tillutsträckslättnadensåledesSkäl talar emot att

ungefär påkan,utländska Man sätterläggs ägare. sammaavsom
otillåtendet kan innebäradiskuteraavsnitti 5.2.1, omsom

kupongskatt. kanlättnaden till Detutsträckadiskriminering inteatt
inteutländska lättnadssystemeni dehärvid noteras att man

kupongskatten.motsvarighet tilltill ländernasutsträcker lättnaden
lättnaddet anfördabakgrundUtredningen föreslår attmot av

kupongskatt.nedsättningskall medgesinte avgenom
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Mellanhânder

Med "mellanhand" här subjekt i ekonomisk meningettavses som
innehar aktier för räkning. Exempel mellanhänder ärannans
investmentföretag och aktiefonder, förvaltningsföretag, försäkrings-
företag, handelsbolag. Främst enkelhetsskäl bör lättnad inteav
medges vid mellanhandsinnehav.

Principen5.3 för metoden

Utredningens förslag: Utdelning och vinst, fysisksom en
eller dödsbo erhåller lättnadskvalificeradett aktieperson en

inom ldtmactsutrymme, undantas från beskattning.ett Lättnads-
belopp motsvarandeutrymmet utgörs ett räntesats,av en

lättnadssatsen, multiplicerad med lättnadsunderlag.ett

Skälen för fiirslaget: Oberoende omfattningen lättnadav av en
och tekniken för denna måste tillses de särskilda reglerna i 3 §att
12-12 förSIL beskattning aktiva delägare i fåmansföre-e mom. av

inte undermineras. Detta innebärtag lättnaden för aktivaatt
delägare inte kan överstiga för kapitalinkomstbehandlingutrymmet
i de särskilda reglerna det motsvarande skärpningutan görsatt en

beskattningen enligt dessa regler. fullständigEn selektiv lättnadav
i ägarbeskattningen innebär därför i praktiken för aktiva delägare

lättnaden begränsas till utdelning och aktievinstatt inom utrymmet
för kapitalinkomstbehandling. För passiva delägare innebär en
fullständig lättnad däremot utdelning och aktievinst heltatt
undantas från beskattning.

statsfmansiellaDen kostnaden för fullständig lättnad enligten
det anförda kan beräknas till 6,3 miljarder kronor. Enligt prop.
1995/96:222 det statsfmansiellaär för lättnad 3,5 mil-utrymmet en

jarder kronor. Lättnaden måste således begränsas på något isätt
förhållande till fullständig lättnad.en

En metod för begränsning, ligger till hands,nära är attsom
medge lättnad endast för viss andel utdelning och aktievinst,en av
med det föreliggande statsfinansiella 55 %. frågaIutrymmet om
aktiva delägare finns det med denna metod två tekniska alternativ.
Enligt det bestäms lättnaden till 55 % utdelning ochena av
aktievinst inom för kapitalinkomstbehandling.utrymmet Det andra
alternativet innebär lättnaden för all utdelning och aktie-att ges
vinst. detta fallI måste, redan framgått, lättnaden kompenserassom
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för bådareglerna. Gemensamtsärskildaskärpning deavengenom
till den deloch vinstutdelningskatteuttagetalternativen är att

kvargränsbeloppet liggeröverstigervinstenellerutdelningen
ägarbeskatt-tillrelationställas iskallnuvarande nivå. Detta att

passiv delägare,erhållsoch vinst,utdelningningen av ensomav
Spännviddeneller vinsten.utdelningenhelaförungefär halverats

reglerallmännabeskattad enligtutdelningsinkomstfåmellan att en
dag 57-30 27isärskilda reglernaenligt de procenten-och är

förvärvsinkomsthari botten överdelägareförheter somen
taleninkomstbeskattningenden statligaiskiktgränsen avser

ökar dennametodendiskuteradeMed denägarledet.iSkattesatser
skattesat-13procentenheter termen ärspärmvidd till 57-l3 44

%.lättnadsnivån 55lättnadssystemet äri omsen
kapitalinkomst,ochförvärvsinkomstolikbehandlingDen somav

nödvändigt hadetskattereform,års1990 gör attinfördes genom
delägare iför aktivareglernasärskildadereglersådana som

problematiskaslagregler dettamindredestoIcke ärsystemet. av
skattskyldi-för hos defåproblematiskaochfå atttätaatt respons

reglernaangelägetdetuppfattningutredningensEnligt attärga.
Utredningenbehövs.absolutvadbelastasinte än ansersommer

undvikas.lättnad börmetoden fördiskuteradedendärför att
rekommenderar,ställetutredningen imetod utrymmes-Den som

för aktivareglernai de särskildateknikentillanknytermetoden,
gäller dessasåvittteknik innebär,fåmansföretag. Dennaidelägare

beloppsmässigtaktievinst inomochutdelning ut-regler, ettatt
kapitalinkomstbehandling eller 3:12-ut-förutrymmetrymme,

kapi-till beskattningenförhållandeden ifrånundantasrymmet, av
bestämsreglerna. Utrymmetenligtbeskattningenskärptatalinkomst

multiplice-3:1 2-satsen,benämnaskanräntesats,att somgenom en
huvudsaki3:12-underlaget, utgörsunderlag,med ett avsomras

aktier i företaget.för sinaanskaffningskostnadskattskyldigesden
beräkningförreglernatill deåterkommerUtredningen närmare av

principi3zl2-underlaget. 3:12-satsen motsvara genom-avses
statslåne-aktier.onoterade Denavkastning utgörssnittlig av

medbeskattningsåretförenovember åretvid utgångenräntan av
procentenheter.femtillägg av

utdelning ochutrymmesmetodeninnebärmotsvarandePå attsätt
frånundantaslättnadsutrymmet,inomaktievinst ett utrymme,

bestämskapitalinkomstbeskattning. Utrymmet ränte-att engenom
Underlzittnadsunderlag.medmultiplicerasliittnadssatsen, ettsats,

lättnadsunderlagetellervarken lättnadssatsen ärförutsättning att
lättnads-kommer3:12-underlaget,och3:12-satsenstörre än resp.

Spärmvidden3:12-utrymmet.aldrig större änattutrymmet vara
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mellan få utdelningsinkomst beskattad enligt allmänna regleratt en
och enligt de särskilda reglerna ökar således inte.

Lättnadsutrymmet5.4

Utredningens förslag: Utdelning och vinst onoterade aktier
inom utformas efter förebildett utrymme, utrymmetsom av
för kapitalinkomstbehandling i de särskilda reglerna för aktiva
delägare i fåmansföretag, undantas från beskattning. Lättnads-

belopp motsvarandeutgörs 65 % statslåne-utrymmet ettav av
multiplicerad med anskaffningskostnaden förräntan delägarens

aktier i företaget. Till anskaffningskostnaden får läggas 70 %
löner och andra ersättningar till anställda i företagetav som

inte aktiva delägare eller närstående tillär sådana delägare.
skallDetta gälla i fråga de särskildaäven reglerna förom

aktiva delägare. Vissa villkor i lönesummeregeln mjukas upp
med tillämpning både för lättnaden och de särskilda reglerna.

Skälen för fiirslaget: diskussionEn frågan hur lättnads-av
bör utformas lämpligennärmare sinutrymmet utgångspunkt itar

reglerna för beräkning 3:12-utrymmet.av
tidigareSom 3:12-utrymmetnämnts utgörs 3:12-satsen,av

statslåneräntan med tillägg fem procentenheter, multipliceradav
med 3:12-underlaget.

Enligt huvudregeln 3:12-underlaget den skattskyldigesutgörs av
anskaffningskostnad för aktierna i företaget. För aktie, harsom
förvärvats före ingången år får1990, anskaffningskostnadenav
räknas med hänsyn till förändringarna i det allmänna prislägetupp
fr.o.m. förvärvsåret, dock tidigast fr.o.m. år 1970, till år 1990.
Motsvarande gäller för ovillkorliga kapitaltillskott, gjorts föresom
år aktie,1990. För förvärvats före ingången år 1992, fårsom av

anskaffningskostnad kapitalunderlaget i företagettassom upp
fördelat med lika belopp aktiernapå i företaget. Kapitalunderlaget

förhållandena vid utgången år 1992 och beräknas enligtavser av
lagen 1994:775 beräkning kapitalunderlaget vid beskatt-om av
ning i fåmansföretag.ägare Det i princip tillskjutetmotsvararav
kapital och bolagsbeskattat kapital i företaget.

Till anskaffningskostnaden för aktie får läggas 10 % etten av
löneunderlag lönesummeregeln. Löneunderlaget beräknas
grundval löner och andra ersättningar till arbetstagare i före-av

Även arbetsersättningar i dotterföretag får medräknas,taget. i
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dotterföretaget.proportion till moderföretagets ägarandel i Löne-
underlaget den del det sammanlagda ersättnings-utgörs av av

överstiger motsvarande tio gånger bas-beloppet, beloppettsom
för före beskattningsåret, fördelat med lika beloppbeloppet året

aktierna i företaget.
gäller följande.Vid tillämpning lönesummeregelnav

Underlaget för f°ar inte beräknas med utgångs-3:12-utrymmet
punkt i kapitalunderlaget.
Ersättning till aktiv delägare får inte räknas in i underlaget.
Aktieägaren skall för året före beskattningsåret ha erhållit lön
eller ersättning från företaget eller dess dotterföretag medannan

den högstabelopp, inte understiger 150 % ersättningett avsom
har betalats till andra arbetstagare aktivaår änutsom samma

i företaget.delägare
ökning uppkommer tillämp-3zl2-utrymmet,4. Den av som genom

fårning lönesummeregeln, inte överstiga lön ellerav annan
ersättning till delägaren.

följande bedömning.Utredningen gör
främja investeringarSyftet med lättnad hos mindreär atten

dessa förföretag kompensera den högre kapitalkostnadattgenom
företag ha i förhållande till företag.dessa kan Avantas storasom

detta följer lättnaden i första hand bör grundas kapitalatt som
i företagen.satsas

Utredningen har flera ställen framhållit de särskildaatt
för beskattning delägare i fåmansföretagreglerna aktiva ärav

problematiska grund de beskattar lyckade utfallpå attav av
riskfyllda investeringar hårt och därigenom missgynnar sådana
investeringar förhållande investeringar med mindre risk.i till

problematiska Grunderna förReglerna påär även sätt.ett annat
utformas med industriellbestämning bör i princip3:12-satsenav

för emellertidoch "regelrätt näringsverksamhet" Omögonen.annan
statsobligationer,företagen riskfria investeringar, igör t.ex.

för kapitalavkastning på investe-utnyttjas inte hela 3:12-utrymmet
Kvarstående kan därför utnyttjas för arbets-ringen. utrymme

kapitalinkomst, då kommer behandlas inkomst hosatt som avsom
delägaren.

finnaReglerna har fått sin utformning i strävan vägatten en
till motiverat förmellan renodlat hänsynstagande vad ärett som

vad motiverat för"regelrätt näringsverksamhet" och är attsom
förhållandet delhindra oönskade skatteförrnåner. Det att en av

lönekostnadema i företaget kan3:12-underlaget baseras på t.ex.
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tolkas velat öka 3:12-utrymmet öka utbytetatt utan attsom man av
lägga obligationer och liknande egendom i företaget. Altema-att

tivet höja skulle hal2-satsen ökat sådant utbyte.att
de nuvarande reglerna finnsI det mekanism, till viss delen som

motverkar lönsamheten lägga obligationer företaget.iatt t.ex.av
Avkastningen dubbelbeskattas tillgången ligger företaget,iom
medan den enkelbeskattas innehar tillgången direkt.ägarenom
Med lättnad påverkas den nuvarande balansen atten genom
avkastning egendom,på läggs i företaget, kommer attsom
enkelbeskattas till den del avkastningen inom lättnads-ryms

lägger restriktionDetta hur kapitalbaseratutrymmet. stort etten
lättnadsutrymme kan utbytet lägga egendomutan att attvara av
med låg avkastning i företaget blir för stort.

möjlighet kanEn utgångspunkt avkastningatt ta attvara som
företageti motsvarande riskfri dvs. i praktiken statslåne-ränta,

skall enkelbeskattas. Antag statslåneräntan kommerräntan, att att
%. Om statsobligation7 direkt fysiskägsvara en av en person,

blir behållningen efter skatt efter år för varje krona 0,70,07ett
4,9 obligationenLäggs i aktiebolag, kvarstår efteröre. ett
bolagsskatt 0,720,07 5,04 beloppet delatsNär tillöre. ut

skall efter skatt hos denne kvarstå innebärägaren, 4,9. Det att
lättnadssatsen skall 65 % statslåneräntan.vara av

Av exempel, tagits in i appendix till detta1 avsnitt,ett som
framgår följande, under i exemplet angivna förutsättningar. Avkast-
ningen räntebärande tillgång efter skatt vid direktägande ären
4,90 tillgången%. Läggs in i företag kan outnyttjatett utrymme
för kapitalinkomstbehandling, skapas tillskottet tillsom av
företaget, användas för kapitalinkomstbehandling arbetsin-av
komster överstiger basbelopp.7,5 Enligt gällande regler blirsom
då avkastningen efter skatt 5,49 %. Med lättnad enligt deten nyss
anförda blir avkastningen efter skatt i stället 6,49 %.

avkastningsförbättringensvårtDet tillräckligär avgöraatt ärom
för motivera delägare i mindre företag lägga privataatt
räntebärande sparmedel i företaget aktier avkastar för mycket ex

för det skall lönsamt lägga dem i företag.attante att ettvara
Till bilden hör medel, tillskjutits till företag, åtkom-att ärettsom

förliga delägaren endast enligt bestämmelserna i aktiebolagslagen
1975:1385 vinstutdelning, utbetalning vid nedsättningom av
aktiekapitalet eller reservfonden och utskiñning vid bolagets
likvidation. Risken för reglerna skulle kunna utnyttjasatt systema-
tiskt "upplägg" i skala under alla förhållandenstorgenom synes
begränsad. Papperskonstruktioner delägarentypen att tar ettav upp

lån hos finansiär och skjuter till motsvarande belopp tillstort en
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hosföretaget placerar beloppetkapital, varefterföretaget egetsom
taxeringen.underkännas vidi allmänhet kunnafinansiären torde

kan läggashobbybetonad verksamhetproblemEtt är attannat
konsultverksamhet. Till denaktiebolag, bedriveri t.ex.ett som

närings-verksamheten i sighobbybetonadedel den är att anse som
med-kommunalskattelagen 1928:370verksamhet enligt reglerna i

fördel bedrivaskattemässigvisserligen knappast någonför det att
hobbybetonade verksamhetenoch denverksamhetenden egentliga

enskild finna.dem under Detjämfört med bedrivai aktiebolag att
förkaraktär hobbyverksamhet, harförhållandet att avsomen

emellertid kunnaaktiebolag tordebedrivsaktieägaren, ettav
näringsverksamhet.karaktärverksamheten erhållermedföra att av

förstärksavsedda skatteförmåner,kan medföraDetta av ensom
Även inkomsttorde det förekommai andra hänseendenlättnad. att

har karaktärför bestrida kostnader,aktiebolag användsi att avsom
föra alltför långtför skullekostnader Detprivata ägaren. om

vill emellertiddetta. Utredningenutredningen gick in pånärmare
generell utgångs-anledning frånifrågasätta det inte finns att enom

hithörande frågor.punkt utreda
kapitalbaserad lättnad kan visst ökatförhållandetDet att geen

väcker tanken helaavsedda skattelättnaderför icke attutrymme
i företaget. Medskulle anknytas till lönesummanlättnaden en

lättnadsut-tillskott till företagetlösning medför intesådan att
vadfår emellertid då karaktärökar. Lättnaden änrymmet annanen

åtminstone direkt,ha åsyñats i direktiven. Vadtorde som,som
lättnaden inte investe-främjas med sådan konstruktion äraven

främjas visserligenpersonal. Indirektringar anställningutan av
nyanställning arbetskraft,investeringar, förenade medär avsom

sysselsättningsstöd.detta slagi huvudsak lättnadär etten avmen
föreslår utredningen inte heltbakgrund direktivenBl.a. mot enav

tecknas ändåtill avsnittlönebaserad lättnad. appendix 2 5I en
utfonnas.lättnad skulle kunnahur lönebaseradbild närmareav en

lättnads-anförda föreslår utredningenbakgrund detMot attav
multiplicerad medstatslåneräntanskall 65 %utgörautrymmet av

för beräk-i företaget. Reglernaanskaffningskosmaden för aktierna
reglerna för aktivaanskaffningskostnad de särskildaining av

för detta kanstatsfinansiella kostnadenbör tillämpas.delägare Den
1995/96:222miljarder kronor.beräknas till 2,6 I avsättsprop.

Utredningen uppfattarför selektiv lättnad.miljarder kronor3,5 en
lättnadsförslag drarframså utredningen bör läggadetta ettatt som

till denmöjlighet då finnsungefär denna kostnad. Den är attsom
lättnad.lättnaden lägga lönebaseradkapitalbaserade en
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enkelhetsskäl lämpligt löneunderlaget detsammaDet är ärattav
föri de särskilda reglerna beskattning aktiva delägare och i lätt-av

nadsreglema. lämpligtDetta skälet för aktivaär även attav
delägare lättnadsutrymmet inte bör kunna bli 3:12-änstörre

föreslårUtredningen löneunderlag motsvarandeutrymmet. att ett
% lönesumman skall läggas till anskaffningskostnaden70 förav

aktierna vid beräkningen lättnads- och 3:12-underlagen. Vidav
beräkningen löneunderlaget bör vidare följande gälla.av

Enligt gällande regler får lönesummeregeln användasinte när
kapitalunderlaget anskaffningskostnad för aktierna.tas upp som

regel torde motiverad statsfinansiellaDenna skäl. detNu ärvara av
fråga använda given statsfinansiell reservering förattom en
lättnadsåtgärder. Eftersom frågaregeln i sakligt omotiveradsynes
bör den bort.tas

Enligt gällande regler skall aktieägaren för föreåret beskatt-
ningsåret ha erhållit lön eller ersättning från företaget ellerannan
dess dotterföretag med belopp, vilket inte understiger 150 %ett av
den högsta ersättning år har betalats till arbets-utsom samma en

företageti inte aktiv delägare iämförelseregeln.ärtagare som
Regeln syftar till lönesummeregeln skall få utnyttjas endastatt

förutsättningunder delägaren tagit rimlig lön frånatt ut en
företaget. Utredningen kan ställa sig bakom denna tanke men anser

utformningen onödigt långtgående. bör räcka krävaDetäratt att
löneuttag till minstuppgår det lägsta följande belopp:ett som av

120 den högsta ersättning% år har betalats tilluta. av som samma
arbetstagare, inte aktiv delägare företaget;i bas-10ären som

belopp kr362 000 år 1996.
Enligt gällande fårregler den ökning 3:12-utrymmet,av som

uppkommer tillämpning lönesummeregeln, inte överstigagenom av
lön eller ersättning till aktieägaren Höjningentakregeln.annan av
den andel lönesumman, får läggas till anskañhingsvärdetav som
för aktierna, från till motiverar höjning10 % 70 % taket ien av
ungefär motsvarande mån. Med hänsyn till takregeln skallatt
tillämpas såväl i fråga reglerna för aktiva delägareom som
lättnadsreglema kan takregeln inte längre anknytas till utrymmet.

bör i stället anknytas till löneunderlaget. Regeln kanDet lämpligen
utformas så löneunderlaget inte får utnyttjas till delden detatt
överstiger 50 gånger den lönen.egna

Enligt gällande regler jämförelseregeln och takregelnär
tillämpliga på delägare, närstående till aktiväven ären som en
delägare inte själv anställd i företaget och således inteärmen som

lön frånuppbär företaget. innebär sådan delägareDet inteatt en
kan siganvända lönesummeregeln. Detta knappastärav accep-
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betydelse förlönesumman hari därtabelt ordning ävenen
det intelättnadsunderlaget. Utredningenstorleken ärattanserav

intereglerna tillämpas delägarenämndanödvändigt deatt som
aktiv delägare.närstående tillsjälva aktiva ärär enmen som
övriga passivatillämpligahellerReglerna bör inte vara

delägare.
och takregelnjämförelseregelngällande regler anknyterEnligt

beskattningsåret. Anknyt-aktuellalön under dettill delägarens
för användamedför risktill lönen under årningen rätten attattett

jämförelseregeln grundfaller enligtlönesummeregeln bort av en
bamledighet.grund Ettinkomstminskning, påtillfällig t.ex. av

genomsnitts-i stället anknyts tillreglernaalternativ kan attvara
föregående beskatt-och de, tvåunder beskattningsåretlönen t.ex.,

bättre lösning,emellertid tveksamt detningsåren. Det ärär om en
då kan medförainkomstminskning under åreftersom attetten

under år.lönesummeregeln faller bort Ettanvända trerätten att
till heltidslön för denfår räknasalternativ lönenär attannat upp

skulletid eller arbetar deltid. Dettaledig vissvarit ensom
medföra risk förvid tillämpningen ochemellertid leda till problem

fortsättningen ske tillbör därför imissbruk. Anknytningen även
aktuellafaktiska lönen under det året.den

särskildavad gäller enligt demotsvarighet tillSom somen
intebör lättnadsutrymme, kanför aktiva delägarereglerna som

med ränteuppräkning.beskattningsår, fåutnyttjas visstett sparas
lättnadssatsen.bör Sparatvid uppräkningenRäntesatsen utgöras av

vid beskattning aktie-lättnad erhållsmedför ävenattutrymme av
vinst.

beräknas tillkostnaden för förslaget kanstatsfmansiellaDen
kronor.miljarder3,4

Notering5.5

innehar aktier iskattskyldig,EnUtredningens förslag: som
tio år.få behålla lättnaden undervid notering, börföretagett

till anskaffnings-lättnadsutrymme läggsDärefter kvarstående
kostnaden för aktien.

selektiv lättnadnackdel medEnSkälen för förslaget: är atten
förlorar tillkostnad delägarendet uppkommer rättennären

föreslagitavgränsning utredningenlättnaden. Med den som
företagetnågot aktieslag iinträffar detta när noteras.
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Utredningen denna kostnad bör minskasatt attanser genom
delägare, innehar aktie i företaget vid tidpunkten försom note-en
ringen, får behålla till lättnad under viss tidrätten efteren
noteringen. det gällerNär den lämpliga längden övergångstidenav
finns två motstående aspekter beakta. Den talar föratt ena, som en
lång övergångstid, längre tiden desto lägreär nuvärdetär,att är

förlusten lättnaden vid tidpunkten för noteringen. Den andra,av av
talar för kort övergångstid, aktierna så låsesär att sägaattsom en

inne hos under övergångstiden, eftersomägaren denne vid en
avyttring aktierna inte får betalt för han förlorar lättnadenattav
rätten till framtida lättnad får inte förvärvaren.övertas Enav
lämplig avvägning kan övergångstiden till tio år.att sättsvara

Lättnadsutrymmet, kvarstår vid notering, bör läggas tillsom an-
skaffningskosmaden för aktiema. I fall skulle incitamentmotsatt ett
uppkomma för avyttring aktierna under övergångstiden.av

På motsvarande den selektiva lättnadensätt innebärsom en
kostnad för notering innebär den bonus vid avnotering. Utred-en
ningen har övergångstidövervägt vid avnotering föräven atten
minska incitamentet till avnotering. En sådan regel skulle emeller-
tid träffa fall där avnoteringäven sker andra skäl erhållaän attav
lättnaden. Utredningen därför någon övergångsregel vidattanser
avnotering inte bör införas.

Vissa5.6 frågor

I anslutning till förslaget bör några frågor teknisk naturav mer
beröras.

antalEtt de svenska aktiebolagen s.k. avstämningsbolag.ärav
innebärDet aktier och vissa andra aktierelaterade instrumentatt
bolagen givit registrerade i papperslöstär aktiekonto-ut ettsom

VP-systemet, administreras Värdepapperscentralensystem, som av
AktiebolagVPC VPC. Enligt 3 kap. 27 § lagen 1990:325 om

självdeklaration och kontrolluppgifter skall den har betalt utsom
utdelning aktiepå i svenskt aktiebolag avstämningsbolagärsom
lämna kontrolluppgift denna utdelning. Av 3 § 2 tredjeom mom.
stycket uppbördslagen 1953:272 följer i sådant fall före-att ett
ligger såvitt gäller fysiskaäven, bosatta i Sverige ochpersoner
svenska dödsbon, skyldighet avdrag för den preliminär-göraatten
skatt belöper detpå utdelade beloppet.som

Enligt uppgift finns 500 avstämningsbolag 200 ärca varav ca
noterade på börsen. Uppgift saknas ägarstrukturen i dessaom
företag. Det kan i fall inte för närvarande undvikasvart VPCatt
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falli sådana då viss delavdrag för preliminärskattmåste ävengöra
undantas från skatteplikt, eftersomutdelade beloppet skalldetav
enskilde aktieägarens förhållanden.utgår från denlättnadssystemet

medges jämkningaktieägaren inte begär ochde fallI uttagav av
överskjutande skatt.återbetalas skattenpreliminärskatt som

innebärfinns den s.k. strukturregelnSIL27 § 4I attsommom.
skattekon-förutsättningar kan skeaktier under vissabyte utanav
det bolagvederlaget nyemitterade aktier isekvenser utgörsom av

de bortbyttaaktiema. Anskaffningsvärdet påförvärvarsom
nuvarande lydelsenvederlagsaktiema.aktiema övergår på Den av

sannolikt inte eventuelltbestämmelsen tillåter att ett sparat
lättnadskvalificerat innehav får överföras tillutrymme ett

förslagUtredningen lägger inte fram något ivederlagsaktiema.
återkomma till frågan i samband med dendenna del attmen avser

omstruktureringsfrågor skall i utred-göras nästaöversyn somav
ningsetapp.

Förhållandet till statsstödsreglerEG-rättens5.7

Romfördraget finns regler syftar till motverka deI att attsom
medlemsstatema i sin nationella lagstiftning inför be-enskilda

konkurrensförhållandena denstämmelser kan snedvrida på inresom
marknaden.

avseende selektiva åtgärder medlemsstatsnivåFördragsregler
rubriken statligt stöd i artiklarna medanfinns under 92-94 gene-

behandlas i artiklarna och Artikel 92 inne-rella åtgärder 101 102.
de materiella bestämmelserna medan förfarandet regleras ihåller

följande artiklarna.de båda
gesbl.a. stöd medlems-artikel 92 punktI 1 attanges som av en

med hjälp statliga medel, vilket slag deteller än är,stat somav av
snedvrider eller hotar snedvrida konkurrensen attatt genom gynna

oförenligt med denföretag eller viss produktion,vissa är gemen-
mellanutsträckning den påverkar handelnmarknaden i densamma

medlemsstaterna.
statsstöd i artikel 92 punkt 2Undantag från förbudet görsmot

naturkatastroferanledningför vissa speciella fall stöd med av
m.m..

enskilda falletkan efter prövning i detKommissionen en
förenligt med den mark-statsstödbesluta äratt ett gemensamma

artikel punkt olikaoch stödet får 92 3naden I typeratt angesges.
med den marknaden.stöd förenliga Dessaär gemensammaav som

särskilda svårigheter,stöd till regioner medkan sammanfattas som
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projektstöd till europeiskt intresse eller förgemensamt attav
avhjälpa allvarlig störning i medlemsstats ekonomi, stöd fören en

underlätta utveckling viss näringsverksamhet eller vissaatt av
regioner stöd för främja kultur och bevara kulturarvet.samt att
Slutligen föreskrivs stöd slag kan beslutas rådetatt annatav av

kvalificeradmed majoritet efter förslag från kommissionen.
Enligt artikel punkt skall kommissionen93 3 underrättas om

planer syftar till stöd i god tid kanså den sigatt att yttrasom ge
dessa planer. regler får inte införas innanNya prövningöver en av

planerad lättnad avslutats.en
första fråga den diskuteradeEn selektiva lättnaden iär om nu

ägarbeskattningen överhuvudtaget faller under statsstödsreglemas
tillämpningsområde. Klart lättnaden statligt stöd. Omär äratt ett
stödet utgår via beskattningen eller saknar betydelsesättannat
för bedömningen.

frågaNästa lättnaden vissa företag eller vissom gynnar pro--
duktion svårare. Det inte säkert lättnad påär är ägar-t.ex. att en-
sidan innebär företaget i fördragets mening.att gynnas

Kravet lättnaden skall vissa företag förstatorde i handatt gynna
syfta åtgärder riktade till enskilda företag eller företag inom en
region eller i viss bransch. En generell åtgärd, sänkningt.ex.en en

bolagsskattesatsen för alla bolagsbeskattade företag, omfattasav
inte statsstödsreglema men skulle kunna arti-prövas motav
kel 101.

föreslagna lättnaden harDen så i princip allaavgränsats att
onoterade företag med svenska omfattas jfr avsnitt 5.2.1.ägare

får osäkertDet statsstödsreglema omfattar så vid-anses om en
sträckt åtgärd. Vid bedömning falletså bör beaktasären av om

risk för snedvridande konkurrens föreligger.om
helt övervägande delen de mindre företagenDen torde haav en

sådan verksamhet skattelättnad för deras knappast på-att ägareen
verkar handeln mellan medlemsstaterna. Avgränsningen mindreav
företag företagtill onoterade med svenska innebär emellertidägare

flera företag också kommer omfattas lättnads-störreatt att av
reglerna. de fall dessa bedriverI gränsöverskridande handel kan
antagligen fördelar uppkomma i förhållande till konkurrenteranses
inom gemenskapen inte statligt stöd.som gynnas av

anförda tillleder det inte helt kan uteslutas lättnadenDet att att
har karaktär statsstöd enligt artikel punkt92 1 utred-ävenav om
ningen bedömer det mindre troligt.som
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Ikraftträdande5.8

lättnad skallaviserat1995/96:222har iRegeringen att enprop.
Utredningensjanuari 1997.denfr.0.m. 1företagför mindreinföras

tidpunkt.dennafr.0.m.tillämpaskanförslag

förslagetSammanfattning5.9 av

följande.enligtsammanfattaskanlättnadFörslaget enom
aktie iutdelning påfråndödsbo fåroch ettfysiskEn ettperson

beloppetutdeladedetdelundantaaktiebolagsvensktonoterat aven
beskattning.från

multip-statslåneräntan%65bestämsLättnadsutrymmet avsom
Lättnadsunderlagetlättnadsunderlag. utgörsmedlicerad ett av

och %aktierna 70föranskaffningskostnaden ettavsumman av
får1990årföre ingångenförvärvatsaktienlöneunderlag. Har av
haraktiemed index. Föranskaffningsvéirdet räknas somupp

anskaffningskostnadfårår 1992ingångenföreförvärvats somav
utgångspunkt imedberäknasvärdeanvändasställeti ett som

i företaget.kapitalunderlaget
ersättningaroch andrade lönerbestårLöneunderlaget somav

ersättningarnaden deltilli företagetanställdatillbetalatshar ut
basbelopp.överstiger 10

underbehållaslättnadenfåri bolagetaktiernaVid notering av
de gamlatio år ägama.av

innebärföretagetaktiva ifåmansföretagidelägare ärFör som
kapitalinkomstbehandladedetdel ut-lättnadssystemet att aven

beskattning.frånundantasrymmet
ochför aktivaberäknas på sättLättnadsutrymmet samma

aktiv delägarehänseende. Föridelägarepassiva attettutom en
lättnads-beräkningvidlönesummeregelnanvändaskall få av
löntagitskall han haoch 3:l2-utrymmet ut somutrymmet en

tillbetalatsharden lön120 % utdet lägstamotsvarar somavav
delbasbelopp. Denochföretaget 10anställde ibetaladeden högst

gångerbegränsad till 50får användaslöneunderlaget ärsomav
lön.egen
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Appendix

Arbitragemöjligheter med
utrymmesmetoden

Vid direktägande statsobligationer 100 000 kr avkastarav om som
brutto7,0% årligen ackumulerar avkastning påen person en
kr61 345 under år.10 Detta räntabilitet på 4,9%nettoger en per

år 0,071-0,3.
Redan med nuvarande kan aktiv delägare isystem etten

fåmansföretag höja räntabiliteten lågavkastande insatt kapital
utnyttja diskrepansen mellan avkastningenatt kapitaletgenom

och 3:12-satsen. Om obligationsportföljen skjuts till ett
fåmansföretag kapital ackumuleras avkastningegetsom en om

kr63 etter511 bolagsskatt i bolaget under år.10 Ett 3:12-
kt’på 210 585 har ackumuleratsutrymme under tid.samma

Avkastningen obligationen delas och beskattas i ägarledetut
med kr19 053 0,363 511.

Endast del det ackumulerade kapitalbeskattadeen av utrymmet
utnyttjas för avkastningen på obligationen. Företagaren kan därför
utnyttja utdelningsutrymmet,resten 147 074 kr, förav att ta ut
arbetsinkomster därmed kommer beskattas inkomstattsom som av
kapital. Därmed han skatt‘,18% detta belopp isparar av
26 223 kr. Sammantaget har avkastningen uppgått till behållningen

kapitalinkomsten efter kapitalinkomstskatt och skattebesparingenav
i 3:12-utrymmet, 70 681 kr. Detta innebär årlig räntabiliteten
kapitalet 5,49 %, vilket skillnad på 0,59 procentenheterger en
jämfört med direktägandet.

Med utrymmesmodellen kommer del utdelningen inte atten av
beskattas. På tidigare beskrivitssätt ackumulerassamma som en l
avkastning på 63 511 kr i bolaget. ackumuleratEtt lättnads- l

kr1+0,07(1-0,3°-l)6l100 000 345 kr.
2 krl+0,07(1-0,28°-l)63100 000 kr.511
3 kr1+(0,07+0,05°-1)210100 000 585 kr.
4 Den genomsnittliga marginalslcattesatsenför aktiva delägare i fåmansaktiebolag
och närstående till dessa uppgår år 1996 till 47,83%. Skillnaden mellan denna
skattesats och kapitalskattesatsen på 30,00% uppgår till 18 procentenheter.ca
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kri inom dettaAvkastningenuppkommer.på 56 042 ut-utrymme
ackumulerade avkastningendenägarledet. Avskattefri iärrymme

kapital inom 3:12-utrymmet.ibeskattasfår således kr7 469
kr kvarstår och det074147outnyttjat 3:12-utrymmeEtt
kr kan26 223 Denskattebesparinginnebär göras.att en

uppgår tillkapitaletavkastningensammantagna summan av
kr°,kapitalinkomstbeskattning, 61 270efterkapitalavkastningen

tillsammansarbetsinkomsten,inbesparade skattendenoch
det tillskjutnaräntabilitetårliginnebärkr.493 Detta87 en

procentenheterskillnad 1,59alltsåkapitalet 6,49 %, en
obligationema.direktägandemedjämfört av

5 kr1+0,070,65°-156 042 kr.000100
6 0,3 61 270skatt: 63 511 63 511-56 042Ackumulerad minusränta -
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Appendix

lönebaserad lättnadEn

Samspelet mellan lättnaden och de särskilda reglerna för aktiva
delägare vid utrymmesmetoden, kan illustreras med följ ande figur.

Figur A 2.1: Utrymmesmetoden

Dubb elbeskattat
3.12.
utrymmet

Enkelbeskattat

KapitalunderlagetLöneunderlaget KL

Som i avsnitt kan5 alternativ till den föreslagnanämnts ett
metoden helt lönebaserad lättnad. Detta alternativ aktualiserasvara en

skatteförmånerför i de särskilda reglernaatt utrymmetom man anser
för aktiva delägare blir för med den föreslagna metoden. Alter-stort
nativet har främst sysselsättningsfrämj ande effekt, medan det före-en
slagna alternativet främst har investeringsfrämj ande effekt.en

lönebaseradEn lättnad kan konstrueras tvåbl.a. följ ande sätt
för enkelhet skull behandlas endast utdelning och inte aktievinst.

bådaEnligt modellerna baseras 12-utrymmet endast kapitalet.
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påverkar 3:12-intelättnadlönebaseradEnFigur A.2.2: som
utryImnet.

Dubbelbeskattat

Enkelbeskattat

Kapitalunderlaget K

Löneunderlnget L

ligger 12-HärA.2.2.i figurillustrerasmodellenDen ena
erhåller lättnadAlla delägareovanpå lättnadsutrymmet.utrymmet

Utdelninglättnadsutrymmet.inomdendeltill denutdelningför ryms
iaktiva delägareFörkapitalinkomst.beskattasdärutöver som

tjänste-utdelning l2-utrymmetfåmansbolag beskattas utöver som
faller bort.12-regleri dagensLönesummeanknytningeninkomst.

demliknandebegränsningsregleraktualiserasdelägareaktivaFör
utrymmesmetoden.ilönesummeanknytningenföreslås försom

överskjutande 10lönesummanhelavisarberäkningarPreliminära att
finan-givnadenlättnadsunderlag inomkanbasbelopp utgöra

sieringsramcn.
två ochdelägarefåmansföretag harEttillustrera.exempel kanEtt

lönHanaktiv.delägarna utanställda. En tarär20 enav
uppgår tillanställda i företagettill dekr. Lönesumman000300

Lättnads-kr.000lön 180harbetaldehögstmkr. Den3,6 en
kr.5602000,12 3881036uppgår 3 000-till 600utrymmet

Årets skall delasuppgår mkr. Dennatill 3,6bolagsskatteftervinst

ut.
får utdelningochaktierna20%delägarenpassiveDen äger enav

kr560 71277O,2388han utandessakr. Av000720 mottar
lättnadsutrymmet.andelsinägarledetbeskattning i avgenom

kapital.inkomstÖverskjutande beskattaskr,288belopp, 642 avsom
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aktiveDen delägarens anskaffningsvärde aktierna uppgår till
600 kr000 vilket 12-utrymme 0,12600ett 0O0ger
72 kr.000 Han utdelning 2 880 000 kr. Lättnadsutrymmetmottar om
omfattar 310 848 kr. Av resterande utdelningsbelopp beskattas
72 kr000 inkomst kapital, och 2 497 kr152 tjänsteinkomst-som av
beskattas.

Enligt den andra modellen inkräktar lättnadsutrymmet 12-
Är lättnadsutrymmetutrymmet. 12-utrymmct beskattasstörre än

således utdelning till den del den överstiger lättnadsutrymmet som
inkomst änst.av

Med denna modell kan med det givna statsfmansiella utrymmet
andel ingålönerna istörre lättnadsunderlaget enligt denen änav

första modellen.
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risktagandeochBeskattning6

behand-asymmetrier ivissautredningenavsnittdettaI tar upp
investeringarriskfylldautfall påmisslyckadeochlyckadelingen av

endastFörslag lämnaseffekter.snedvridandepå deraspekaroch
diskussionen ärvill betona rentUtredningenpunkt. attpå en

slutsatserdrafrån detmöjligt sägsintedetkvalitativ, attär som
dessauteslutasintesåledeskan atteffekterna. Detstorleken avom

emellertidbörbetydelse. Manbegränsadpraktiken kani vara av
problematiken.medveteten omvara

aktieförlusterReglerna för6.1

kvittasaktier fåronoteradeFörlust påförslag:Utredningens
aktier.onoteradevinstmot

skäl önskvärtuppenbara attDetför förslaget: ärSkälen av
jämförtskattesystemetmissgynnasinteinvesteringarriskfyllda av
bedömaförfaktorviktigrisk. Eninvesteringar attmed utan

utsträckningvilkenirisktagandeeffekterbeskattningens är
skattesatsensymmetriskt. Antagbehandlasförlusteroch attvinster

dåinvestering,riskfri vetöverväger30 %. Enär ensomperson,
denriskfria Omden% räntan.efter skatt 70avkastningen äratt av

skattföre 7behållningensåledes öre7 %,riskfria ärärräntan
lägre.%dvs. 30skatt 4,9efterochsatsad krona öre,varje

detvilkenbeträffanderisk,investering medsåtänkerVi enoss
denfyra gångeravkastarinvesteringenförsannolikhet%50 attär

förlustmedden gårsannolikhet förochriskfria atträntan samma
föreavkastningenförväntaderiskfria Dendenmotsvarande räntan.

avdragsatsad krona. Omvarjeför47-7/2 10,5dåskatt öreär
efteravkastningenförväntadedenförlusten,förmedgesinte är

förväntadekrona.satsad Denför varje44,9-7/2 6,3skatt öre
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avkastningen har alltså reducerats med 40 %, dvs. med 10 procent-
enheter för den riskfria investeringen.änmer

Av exemplet kan slutsatsen dras vinster och förluster måsteatt
behandlas symmetriskt för den förväntade avkastningen skallatt
reduceras i proportion för alla investeringar. Som närmaresamma
diskuteras i SOU 1995:104, Bil.l 102 medför symmetrisken
beskattning också osäkerheten i riskfyllda investeringaratt begrän-

Spridningen mellan goda och dåliga utfall mätt standard-sas. som
awikelse den förväntade avkastningenrunt minskas i proportion
till skattesatsen. En symmetrisk beskattning har alltså slagsen
försäkringsfunktion.

Exemplet avsåg investering specifikation.närmareutan Aven
intresse placeringar i aktier.är En positiv avkastning härutgörsnu

erhållen utdelning och vinst aktien. En negativav summan av
avkastning består förlust vid avyttring aktien eller likvida-av av
tion företaget.av

Enligt gällande regler medges avdrag för förlust aktier ien
inkomstslaget kapital med 70 % förlusten. Underskott kapitalav av

till 100 000 kr berättigar till skattereduktion med 30 %upp av
underskottet. För överskjutande underskott medges skattereduktion
med 21 % underskottet. Vad gäller noterade aktier får förlustav en
kvittas vinst andra noterade aktier. Någonmot motsvarighet till
denna regel finns inte för onoterade aktier. frågaI skatteeffek-om

förlust på aktier finnsten således följande fall.av en

Fall Förlusten noterade aktier och kan kvittas vinstavser mot
andra noterade aktier: 30 %.

Fall Underskott kapital understiger 100 000 kr,av
skattereduktionen kan utnyttjas: 21 %.

Fall Utrymmet 100 000 kr redan konsumerat, skattereduktio-
kan utnyttjas: 14,7 %.nen

Fall Inkomster saknas, varför skattereduktionen inte kan
utnyttjas: 0 %.

Detta skall ställas avkastning aktier beskattas eftermot att
30 under förutsättning%, de särskilda reglerna i 3att § 12 mom.

förSIL beskattning aktiva delägare i fåmansföretag inte ärav
tillämpliga. För utdelning på aktier i fåmansföretag, vilka innehas

aktiva delägare, överstiger såväl 3:12-utrymmetav som som
skiktgränsen i den statliga inkomstskatten f.n. 209 kr100 sker
beskattning efter 57 %. aktievinstEn för aktiv delägareen
beskattas efter 43 % till den del det belopp, skall tassom upp som
intäkt tjänst, överstiger skiktgränsen.av
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symmetri vadbristandesåledesdetföreliggerFrånsett Fall 1 en
vinstochutdelningsidanåbehandlingen mottagengäller enaav

särskiltSymmetribristenavyttring. ärvidförlustsidanandraoch å
symmetrinbristandeDendelägare.aktivafrågauttalad i om

investeringarriskfylldaante-perspektivimedför att genom-ett ex
medinvesteringarhoshårdarebeskattas änägarnasnittligt sett

begränsad risk.
vissföreliggerföretagsnivånÄven beskattningengällervad

hänseendedettarisktagande. Inegativ förkanasymmetri, varasom
förbättratsnyligen avsevärtfåmansföretagförsituationendockhar

underskottföravdrag1993:1539lagen avomgenom
frånförslaglågvilkenförgrundtill ettnäringsverksamhet,

anledningsaknas nytt1992:67. Det attSOUutredningen nu
näringsverksamhet.underskottföravdragfrågan avta omupp

avdragskvoteringenaktieförlusterkvoteringReglerna avom
behandladesförlusterOmskatterefonn.års1990infördes genom

det iframhöllsskulle,vinstertillförhållandeisymmetriskt
kunnaskattskyldigade391,1989/90:110prop.propositionen s.

egendom,säljatidigtkakan"russinen att"plocka somgenomur
godmedegendomsäljamedochvärde,i vänta attminskat

skattekreditskulleförfarandetvärdestegring. Genom upp-en
likformigmålreformensstridaansågs motkomma, omsom

skatteanpass-tillmöjligheternabegränsningochbeskattning aven
propositionen sammaidetanfördeskunde,Kvoteringenning.

företagensförsvårautsträckningnämnvärdiintesida, antas
428s.propositioneniställePåriskkapitalförsörjning. annat

tillavdragsbegränsninggenerellföljande.huvudsak Enianfördes
behand-hårdomotiveratinnebäraskullereaförlusterför70 % en

aktieinnehavrisktagande ärdetochaktieförsäljningarling somav
därförbörvinsterförlusterkvittningFull motmed.förenat av
värde-ochaktiermarknadsnoteradei frågamedges gruppenom
till deMed hänsynaktier.beskattasskall somsompapper

marknadsnoteradeickebeträffandefinnskontrollsvårigheter, som
realisationtidigeffektemamotverkaförochaktier avatt av

anledningfinns detvinster,realisationuppskjutenochförluster av
mindreaktier generöst.dessabehandlaatt

underskottetdeltill denkapitalunderskottRegeln att avom
endastmedskattereduktiontillberättigarkr000överstiger 100

underskottskvoteringenunderskottet%30snarare%21 än av
Regeln1991/92:60.prop.lagstiftning år1991infördes genom

utgiftsrän-förtill avdragbegränsningförordning rättersatte aven
med regelnSyftetskattereforrn.års1990infördestor, genomsom

skulleregelnfrånvaroskatteplanering. Imotverkaär avatt
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nämligen skattskyldig i skala kunnastörre erhålla skattefönnå-en
låneñnansiera tillgångar,att avkastning har formenner genom vars

värdestegring beskattas först vid realisation.av som
Med endast seriös näringsverksamhet för bordeögonen enligt

utredningens uppfattning avdrags- och tasunderskottskvoteringama
bort för onoterade aktier. Bedömningen kan inte ske endast i detta
perspektiv. Man kan inte bortse från riskerna för borttagandeatt ett

kvoteringama skulle möjligheteröppna för skattskyldigaav att
avdrag för kostnader för verksamheter hobbykaraktär och andraav
kostnader för privat konsumtion, förläggs till aktiebolag.ettsom
Man kan inte heller bortse från risken för vissa transak-att genom
tioner ränteutgiñer skulle kunna omvandlas till aktieförluster.
Utredningen avstyrker därför borttagande kvoteringama.ett av

hänseendeI bör dock reglerna kunnaett lättas. All verksamhet
i aktiebolag förvän/skälla.ett utgör Resultatet olika verksam-en av
hetsgrenar i aktiebolag kan därför utjämnas varandra.samma mot
Mot bakgrund härav det onödigt långtgående inte tillåtaattsynes

förlust onoterade aktier fåratt dras vinst sådanamotav
aktier. Utredningen föreslår det skall tillåtas.att

6.2 Riskneutralitet i reglerna för aktiva delägare
och i lättnadsreglema

Även de särskilda reglerna för aktiva delägare missgynnar
riskfyllda investeringar lyckade utfall riskfylldapåattgenom
investeringar beskattas enligt dessa regler det finns någonutan att
kompenserande mekanism för misslyckade utfall. En sådan
mekanism skulle kunna aktiema i företagatt, när medettvara
kvarstående 3:12-utrymme vinst uppkommeravyttras utan att mot
vilken kan utnyttjas, avdragutrymmet fick för det kvarståen-göras
de från inkomst kapital.utrymmet Missgynnandet risk för-av av
stärks den utredningen föreslagna metoden för selektiv lätt-av av
nad i dubbelbeskattningen. Lättnaden har nämligen betydelsestor
för låga investeringsutfall, bättre utfall desto mindreett ärmen
betyder lättnaden relativt Av skäl motsvarande demsett. som
anförts i avsnitt 6.1 avstyrker utredningen symmetriskapandeatt
åtgärder vidtas.
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finanserpåEffekter7 statens

aktualiserarförslagutredningensförkostnadernaberäkningEn av
följande.i detavvägningar,ochproblemrad tassom uppen

tillintehänsynmeningenstatisk i den atttasattAnsatsen är
beteendet.ändringar imedförakanförslaget

för delättnadsreglema ochföreslagnaför deUnderlaget
fåmansföre-idelägareaktivabeskattningförreglernasärskilda av

skattskyldigesden3:I2-reglerna utgörstag summan avav
kapitalbaseradeföretaget detaktier ianskaffningskosmad för sina

itill anställdaersättningaroch andralönerochunderlaget av
till sådananärståendeellerdelägareaktivainteföretaget ärsom

använd-underlagensunderlaget. Närlönebaseradedelägare det
användsåsyftas12-reglemaellerlättnadsreglemanågonning i av

detlättnadsunderlagetkapitalbaseradedetbenämningarna resp.
fråga detmotsvarande ioch3:12-underlagetkapitalbaserade om

underlaget.lönebaserade
anskaffats före år 1992,för aktier,Anskaffningskostnaden som

beräkningenligt lagenkapitalunderlagettillfår avtas omupp
Kapital-fåmansföretag.ibeskattningvidkapitalunderlaget ägareav

ochmellan tillgångarskillnadenprincipiunderlaget utgörs av
vältorde ganskaunderlag1992. Dettaårvid utgångenskulder av

detta harden meningaktierna ianskaffningsvärdet föråterspegla
beräkningenföljande vidanvänds i detreglerna ochaktuelladei

underlaget.kapitalbaseradedetav
lättnadsunderlagetkapitalbaseradedetberäknasförstaI stegett

avsnitt 7.1.
avsnitt 7.2.underlagetlönebaseradebehandlas detDärefter

lättnaden.för Ikostnadenbetydelse förharunderlagdettaHela
löne-föreslagnamellan detskillnadenhar12-reglemafråga om

3:12-under-lönebaseradenuvarandeoch detunderlagetbaserade
betydelse.laget

grundpåmåsteunderlagetjusteringar attgörasVissa avav
sparadesittutnyttjaavvecklas inte kantill företagägare som

avsnitt 7.3.underlag



Eflekter på finanser SOU 1996:119statens

sistaI beräknas kostnaden förett det kapitalbaseradesteg
lättnadsutrymmet avsnitt 7.4. Storleken det lönebaseradeav
underlaget kommer fram residualpost med hänsyn till attsom en
det statsfmansiella givet, 3,5 miljarder kronor.utrymmet är

7.1 kapitalbaseradeDet lättnadsunderlaget

Det underliggande materialet relativt fullständig bild denger en av
svenska företagsamheten. Fyra huvudkällor har Den total-använts.
räknade bokslutsstatistiken för finansiella företag och banker
kommer från SCB:s kapitalmarknadsstatistik. Finansinspektionen
sammanställer statistik för försäkringsbranschen försäkrings-
statistik. SCB sammanställer bokslutsstatistik för icke-finansiella
företag finansstatistik. Slutligen för SCB register allaöverett
svenska koncerner koncernregistret.

Finansstatistiken

Finansstatistiken i delar urvalsundersökning.är stora Företagen
Övrigamed minst 50 anställda ca 4 000 totalundersöks. storleks-

undersöks med hjälp slumpmässigt urval. Förettgrupper av
företag inom industrin går dock för totalundersökninggränsen vid
20 anställda. De totalräknade företagen undersöks årsredo-genom
visningar och särskilt enkätundersökning, de mindre endast meden
årsredovisningarna.

Den enskilda juridiska undersökningsenhetär i finans-personen
statistiken. Flera företagsformer aktiebolag ingår i undersök-än
ningen, nämligen ekonomiska föreningar, handels- och kommandit-
bolag vissa stiftelser. I undersökningen ingårsamt inte bolag som
tillhör branschen fastighetsbolag och fastighetsförvaltare och inte
heller bolag saknar anställda och mindreomsätter änsom
50 000 kr/år.

Företagen delas i följande nio ägarkategorier: Statliga företag
1, Kommunala företag 2, Konsumentkooperativa företag 3,
Producentkooperativa företag 5,4, Börsnoterade företag
Stiftelser o.d. 6, Utlandsägda företag 7, F åpersonsägda företag

Kategorien Börsnoterade företag" företag noterade på A-listan påavser
Stockholms Fndbörs och företag i koncemgemenskap med dessa.
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företagFåpersonsägdaoch utankoncemanknytning 8med
koncemanknytning 9.

i detbenämnsmoderföretagovanförliggandesaknarBolag som
Ägarkategoriindelningen frånutgår topp-toppmoder.följande

detillsammansoch utgörKategori 8ägarkategori.modems som
erhålls restposter.familjeföretagen,s.k. som

koncemanknytningochägarkategoritillhörighetUppgiftema om
företag.relevantaickeförslagetförelimineraföranvändaskan att

utgångenvidvärdenpåkapitalunderlaget baserasEfiersom av
1992avseende år använts.finansstatistikhar1992år

försäkringsstatistikenochKapitalmarknads-

juridiskaenskildadenharkapitalmarknadsstatistikenOckså
totalräknad förStatistikenundersökningsenhet. ärpersonen som

institut,bostadsfinansierandebanker,företag;finansiellaalla
ochvärdepappersbolagfinansbolag,institut,företagsñnansierande

finns.ägarkategoriindelninginvestmentbolag. Ingen
ochföretagfinansiellaförbokslutsstatistikenanvändaDen
inteStatistiken1993. ärinkomståretförsäkringsföretag avser

tillhänsynmedkategoriserad ägare.

Koncernregistret

ellerhar 50 %bolagtill detföretaglänkaskoncernregistretI som
andel rösterna.större av

svensktharbolagdefinieraskoncemmoderbolag ettSom som
majoritetsägtinte annatochdotterbolag ärutländskteller avsom

bolagsvenskt ägtde fall är ettbolag. IregistreratSverige etti av
blirmoderbolagsvenskti sin ägtutländskt bolag är etttur avsom

betraktadeblirföretagensvenskadebådaochbrutenstrukturen
berorkapitalunderlaget. Detmed iräknasdvs.toppmödrarsom

utländskaidentifieramöjlighetnågonfinnsinte attdetpå att
företag.
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Figur 7.1

GRÄNS

A

C

Situationen illustreras i figur 7.1. Bolag A koncernensär
egentliga toppmoder. koncernregislretI kommer både bolag A och
bolag C räknas toppmödrar.att Bolag kommerA ägarkate-som att
goriseras ägarkategori 8 fåpersonsägdat.ex. bolag medsom
koncemanknyming, medan bolag C kommer kategoriserasatt som
utlandsägt. Viss dubbelräkning sker, eftersom värdet bolag Cav
ligger i värdet bolag Azs aktier i bolag B. Detta bidrar till en
överskattning kostnadema. Effekten lindras dockav attgenom
utlandsägda bolag i skede räknas bortett på grundsenare av
ägarkategori.

Statistiken baserad på finansstatistikensär ägarkategoriindel-
ning, inte koncemregistrets. Det innebär koncemanknytningaratt
för finansiella företag, banker och försäkringsföretag medär men
inte ägarkategoriema. Detta medför vissa problem i bedömningen

huruvida företag skall räknasett med i det samlade kapital-av
underlaget eller inte. Förutom manuell utsortering icke-en av
relevanta företag, börsnoterade företag, hart.ex. schablonmässigen
nedjustering gjorts for endast kapitalunderlagatt ägs ägaresom av

omfattas lättnaden skall komma med.som av

Isolering relevanta företagav

förstaI avlägsnas alla företagett steg inte aktiebolag frånärsom
den bruttobas beskrivits I andra skall bruttoettsom steg ettovan.
kapitalunderlag beräknas. Svårigheten består i undvika dubbel-att
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i koncern-företagfinns i ärkapitaldeträkning somsomav
varandra.medgemenskap

omfattar lättnadenmetodenföreslagnautredningendenI av
uppskatta kostna-aktier. Föronoteradevinst attochutdelning

företagendast de ägslättnaden börförden sompersoneravsom
de delarenbartbordeIdealtmed.räknaslättnaden settomfattas av

inne-Statistikeningå.fysiskaföretagen ägs personeravsomav
detdelakanuppgifteremellertid inte gör atthåller uppmansom

olika delägare.enskilda företaget
iföretagröstvärde%till minst 50 ettkanFöretaget ägas av

ägarkategorier.dessai någondåoch hamnarägarkategori l-7, av
%till 50moderbolag änägsantingen ärFöretag avmersomsom

företagsådanamedkoncemgemenskapiellerfysiska ärpersoner,
50 %tillinte änägarkategori Företag ägsihamnar avmersom

ägarkate-finns ikoncerniinte ingårochföretagarmat enett som
deproblemorsakarägarkategorindelning närgori Denna grova

lättnadenomfattasföretag ägsdelar avett sompersoneravsomav
till 53 %stiftelseägtkanföretagidentifieras. Ettskall t.ex. avvara

30 % rösternaursprungliga entreprenören ägerröstvärdet. Den av
aktiefonder. Deolikaresterande % ägs17 rösternaoch de avav

lättnadenomfattasinneharursprungligaden ägaren%30 avsom
statistiken.tillgängligadeniidentifierasintekanmen

ochuppbyggd. Akankoncernhurillustrerasfigur 7.2I varaen
till bolaget D,dotterbolaghelägtGfysiska är ettB är personer.

bolagetoch till 60 %Btill 40 %sini ägs avtur personenavsom
företagfåpersonsägtdärmedkaraktäriseras ettBolaget DC. som

till 40 %endast ägsBolagetkoncemanknytning.med avsom
företagfåpersonsägtdäremot utankarakteriserasbolaget D som

koncemanknytning.
till %60till bolagetdotterbolag ägshelägdaochH I är som

Bolaget Cnågonresterande 40 % ägsbolaget C. De annan.avav
statliga, kommuna-noterade,varkenfinnsA. Detägs personenav

fysiskabilden. Deiutlandsägda företagellerstiñelseägda per-
lättnaden.omfattasoch BA avsonerna

ägandemed ibolag kommerunderliggandeiKapitalunderlaget
med iaktiernavärdet påkapitalunderlag tasbolags attgenom

från allabortseDärmed kankapitalunderlaget.beräkningen manav
bolageninnebärbolag.andra Dettadotterbolag till attbolag ärsom

dettaochH Ibolagen G,exkluderas. ärFörochH IG,D,
underskattningdockuppkommerbolagetoproblematiskt. DFör en

ikapitalunderlaget Dendast 60 %eftersomlättnaden, avav
Bnettounderlaget, de 40 % ägeriräknaskommer att som

denibolaget Egällerlättnaden. Detsammaocksåomfattas av



120 Effekter på finanser SOUstatens 1996:119

mån resterande 40 % inte bolagägs omfattasett ägareav vars av
lättnaden. Här finns med andra ord risk för underskatmingen av
kapitalunderlaget.

Figur 7.2

B

60

40

På motsvarande sker överskattningsett företagenatten genom
i ägarkategori 9 jfr bolag F, fåpersonsägda företag koncern-utan
anknytning, till viss del subjektägs inte omfattasav som av
lättnaden bolagetom D hade varit stiftelse.t.ex. en

Företag noterade OTC-listan under år 1992 ochsom var
företag i koncemgemenskap med dessa har exkluderats. O-listans
bolag har emellertid inte kunnat avlägsnas. Deras inverkan torde
dock mindre OTC-bolagens.än Detta innebär dock i sigvara en
överskattning basen.av

Kapitalunderlaget beräknas population bolag ärnu en som
toppmödrar med undantag för OTC-bolag, karakteriserade efter
ägarkategori. Irrelevanta ägarkategorier exkluderas senare.

Beräkning det kapitalbaserade lättnadsunderlagetav

Underlaget i principutgörs det skattemässiga kapitalet iav egna
företaget, definierat lagen beräkning kapitalunderla-genom om av

vid beskattning i fåmansföretag.get ägare Eftersom aktier ochav
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skallhandelsbolagintedotterföretag tassvenska äriandelar som
underlaget idelmotsvarande såvärdetill storett avupp

antaletandelmoderföretagetsdotterföretaget mot avsvararsom
beräknasunderlagetkandotterföretaget,iandelarelleraktier
Med detkapitalunderlag.moderföretagenssummering avgenom en

bokförings-får deförfogandetillstårunderlagempiriska som
beräkningen.förgrundtillliggaaktiernavärdenamässiga

föl-enligtberäknatsharlättnadsunderlagetkapitalbaseradeDet
jande.

Kapitalunderlaget
K0.28Skatteutjämningsreserv +Balansomslutning -

UppskovsbeloppSkatteutjämningsreserv L ++
+FömyelsefondErsättningsfond

OmsättningsfastigheterÖvriga reserverobeskattade+ --
skulderlångfristigaSummakortfristiga skulderSumma +

1993 för1992årvid utgångenKapitalunderlagTabell 7.1: av
Mdkr,försäkringsföretag.ochföretagfinansiella

priser.löpande
SUMMAFinansiellaTjänste-OvrigtTillverkning

ochföretagproduk-
försäkrings-tion

företag

49,227,2529,0212,95Statliga
24,444,8719,570,01Kommunala
-0,20-0,240,000,04Konsument/coop.
0,400,250,030,13—koopProd.

medA-listan
187,5331,3217,61138,60koncernföretag

1,911,190,160,56o.d.Stiftelser
59,8826,880,4632,54Utlandsägda företag

Fápersonsägda
medföretag

80,1842 ,76,86531,55anknytning
Fápersonsägda
företag utan

88,6951,0112,0625,62anknytning
Finansiella

67,06d.företag o.

559,1067,06165,3084,75241,99SUMMA

icke-ñnansielIaTöretagär Kapitalmarknadsstatistiken1992,ñnansstatistikSCB:sKälla:
1992.Koncemregistretoch1993Försäkringsstatistiken1993,
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Uppgiften för finansiella företag endast angivenär som en
uppdelning olika ägarkategorier.utan Dock har endastsumma

de företag i någon mån kan ha omfattasägaresom som av
lättnaden tagits med.

relevantaDet kapitalbaserade underlaget finns i sådana företag
omfattasägs ägare lättnaden. innebärDetta desom av som attav

kooperativa ägarfonnema bortfaller liksom stiftelser och utlandsäg-
da företag. Detsamma gäller för företag ochägs statsom av
kommun, och för de A-listan noterade bolagen. OTC-bolagen
har tidigare stadium.rensats De ägarkategorierettur som
medräknas Fåpersonsägda företagär med koncemanknytning och
Fåpersonsägda företag koncemanknytning, deutan aktuellasamt
finansiella företagen. v

Den schablonmässiga nedjusteringen de kapitalbaserade lätt-av
nadsunderlagen i de finansiella företagen och försäkringsföretagen
innebär 30 % den rensade basenatt med. Denna relativttasav

nedjustering motiverasstora företag det statligaatt t.exav som
förvaltningsbolaget Securum inte har kunnat ut.rensas

Detta kapitalbaserat lättnadsunderlagett 189,0 mdkr.ger om
Kostnaden för lättnad 0,65statslåneräntan beräknat på dettaen om
underlag uppgår till 2,6 mdkr. En nedjustering eftersom integörs
alla investeringsprojekt kommer falla väl vilket innebäratt ut, att
det kapitalbaserade lätmadsutxymmet inte kommer utnyttjas fulltatt

se vidare avsnitt 7.3.ut

7.2 lönebaseradeDet underlaget

Enligt förslaget till lättnad skall det lönebaserade underlaget
utgöras utbetalda löner till anställda inteav summan ärav som
aktiva delägare eller närstående till sådana överstiger 10 bas-som
belopp 362 000 kr år 1996. Löner utbetalda till anställda i
dotterbolag får också räknas med. Detta medför vissa metodologis-
ka problem. simuleringEn lönesumman för äkta anställda iav
den population definierar det relevanta kapitalbaserade lätt-som
nadsunderlaget har gjorts. Denna uppgår till 120 miljarderovan ca
kronor år 1992.

Uppgifter saknas vad gäller antalet anställda och löner i
finansiella företag och i försäkringsbolag. Det kan antas att
lönesummeregeln inte spelar någon avgörande roll för den rele-

delen dessa företag.vanta av
Genom 70% det lönebaserade underlagetatt får läggas tillav

det kapitalbaserade underlaget, utvidgas det lönebaserade 3:12-
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lättnads-lönebaserademiljarder kronor. Detunderlaget med 32,5
kostnad församladkronor. Enmiljardertilluppgår 39,1underlaget

uppkommer. Samman-miljarder kronorlönesummeregeln 1,2
arbetskraf-tillknytslättnadendrygt 30%dettainnebär atttaget av

aktuella företagen.i deten
tvåtill defår läggaslönesumman70% ut-Förslaget att avom

efterberäknatsmetodmässigt,har, restpostrent ensomrymmena
bestämts.lättnadsutrymmetkapitalbaseradedetdet att

bristandekostnadernaBegränsning7.3 genomav
symmetri

för denbaseninteunderlagenframräknadedeAvkastningen ger
bristandedeneftersomför förslagetkostnaden symmet-långsiktiga

berorReduktionennågot.reducerasbaseninnebärrin i attsystemet
medförinteochlättnads- 3:12-utrymmenoutnyttjadede som

skattereduktion.
mellan olikakraftigtvarieraföretag kaniresultatRedovisat ett

emellertid inteförlust innebärmed år,går attföretagår. Att ettett
lättnads- ochutnyttja sinamöjlighetenförlorarföretagets attägare

det uppkommeraktierna säljs ochFörst3:12-utrymmen. när en
förlorade.lättnads- och 3:12-utrymmensparadegårdefinitiv förlust

ivinster/förlusteruppgifterintebakgrunddennaMot omger
information hurtillförlitlignågonenskilda årförföretagen om

förlorat.gårde olikamycket utrymmena somav
del investerathurbedömningkunnaFör storgöraatt avaven

avkast-tidsseriekrävsrealiseras med förlust överkapital ensom
sådan tidsserieNågonbolag.onoteradeägande till aktier ining

inte.existerar
bedömningförunderlagempiriskti dagsaknas såledesDet en

skulle hainteaktieronoteradetillhur många ägare somav
fullt Ettoch 3:12-utrymmenutnyttja sina lättnads-möjlighet ut.att

till 10uppgårandelenantagande kan procent.att cavara
antagande.dettainnebördenbelyserFöljande avresonemang

förstframkommeraktieinvestering närTotalavkastningen en
realiseras.värdeökningen/minskningendärmedochaktien avyttras

sparadehuruvida detfastställadå det möjligt utrymmetFörst är att
aktieri onoteradeinvesteringarUtfallen påinte.förlorat ellergår

negativsannolikheten förnorrnalfördelade, dvs.kan antas envara
sannolikheten förmedavkastning likaförväntadfrånawikelse är

Fördelningenförväntningsvärdet.avvikelse frånpositivlika storen
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illustreras i figur 7.3. Den ackumulerade avkastningen investe-
ringen vid realisationstillfället på den horisontellamäts axeln.

Figur 7.3: Normalfördelning med relativt varians ochstor
förväntningsvärde p..

/47/;
I
I
I
I
i

0 nu

genomsnittligaDen innehavstiden för onoterade aktier antas
uppgå till 14 år. Aktier kan försäljas tidigare, då med relativten
lägre ackumulerad avkastning, eller med relativt högresenare en
ackumulerat avkastning. Det relativa värdet den ackumulerade
avkastningen relateras hela tiden till den ackumulerade avkast-
ningen den horisontella axeln i figuren. beräkningenI antas
dock innehavstiden uppgå till 14 år.

Årlig avkastning uppgå till avkastningen på den altema-antas
tiva säkra placeringen, statsobligation, efter skatt, med etten
tillägg för den risken i placering istörre onoterade aktier, en
riskpremie.

förväntadeDen ackumulerade avkastningen 14 år påöver en
krona investerad i onoterad aktie kan därmed beräknas tillen

kr2,75 Variationen kring förväntningsvärdet uppgå till 4,0.antas
Avkastningen på investering krona i onoterad aktieen om en en
efter 14 år normalfördelad med medelvärdeantas ettm.a.o. vara

2,03och2,75 standardawikelse Om utfallet befinner sig tillom

2 Den förväntade avkastningen statslåneräntan på 7,0 % efter kapital-antas vara
skatt riskpremie på 5 procentenheter i 14 år:+ en
1+slrl-0,3+0,05-l2,75u
3 Att standardavvikelsen 2,0 innebär sannolikhetenär 95 % föratt är att av-
kastningen skall ligga i intervallet -l,25 +6,75.-
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investeringen gåttaxeln i figuren, harvertikaladenvänster om
blir lägre 0avkastningenförSannolikheten änförlust.med att

till 8,5%.uppgår ca
grund-i deför förändringarkänsligtrelativtresultatetDet är

varierarresultatetredovisas hurtabell 7.2antagandena.läggande I
standardavvikelse.förväntningsvärde ochförantagandenolikamed

skallrealiserade resultatetför detSannolikheten7.2:Tabell att
aktier.onoteradeförsäljningförlust vid avvara en

ackumulerad avkastning p.förväntningarOlika om
förväntningsvärdet akringvariationeroch olika

Procent.

82 6421a

23,8920,7518,877,932,282,00
17,88 21,355,59 13,031,222,25

18,9415,3910,563,920,622,50
16,6013,148,452,620,302,75
14,4611,126,680,13 1,703,00
12,519,181,10 5,210,063,25
10,757,640,68 3,970,023,50

Kostnaden7.4

avläserRiksgäldskontoretfastställsStatslåneräntan somav
Statslåneräntanobligationslån bankdag.varjeIO-årigasäljräntan

bankdagarfaktiska antaletundergenomsnittbaseras vägtett
publiceras påStatslåneräntantorsdag.fredagperioden t.o.m.

används istatslåneräntaframåtsyftande. Denfredagar och är som
gäller viddendelägaresärskilda för aktivade reglerna är som

beskattningsåret.föremånad åretnovemberutgången av
inte. detobligationsräntor Iför 10-åriga görsNågon prognos

5-åriga obligations-för dendärför denföljande används prognos
vårproposition. Därregeringens ränte-gjordes i antasräntan som

följande:utvecklingen bli

nominelladenPrognosticerad utveckling räntan7.3:Tabell av

2000 20011998 19991996 1997

7,07,0 7,07,2 7,07,8Ränta

till 1995/96:150.Bilaga 1 Prop.Källa:
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Mot denna bakgrund det lämpligtär använda statslåne-att en
7,0 % denränta varaktiga kostnaden förnär skallsystemet

beräknas.

Tabell 7.4: Finansieringstablá för lättnad dubbelbeskattningeni
enligt utredningens förslag. Miljarder kronor i 1992
års priser och volymer vad gäller kapitalunderlaget
och i 1996 års priser och volymer vad gäller
löneunderlagen.

ÖvrigtTillverkning Tjänste- SUMMA
produktion

Kapitalanknuten lättnad 0,98 1,28 0,31 2,57

Lönesummeanknuten
lättnad 0,27 0,26 0,01 0,53

Lönesummeanknytning
i 3:12 0,36 0,33 0,01 0,70

SUMMA 1,61 1,87 0,33 3,80
Reducerat värde 1,45 1,68 0,30 3,43

Som redovisats förslaget kapitalbaserat lättnadovan ger om en
kostnad miljarder2,6 kronor. Förslaget lönebaseraden om en

lättnad kan beräknas kosta 0,5 miljarder kronor. Slutligen innebär
utvidgningen lönesummeanknytningen i 3:12-underlagetav en
kostnad miljarder0,7 kronor. Detta sammanlagd kostnadger en

miljarder3,8 kronor.om
kostnadDenna skall dock reduceras för det förväntade bortfall

i utnyttjande beräknats i avsnitt 7.3. Reduktionen innebär attsom
endast 90 den% beräknade bruttokostnaden uppkommer,av
3,4 miljarder kronor.



1996:119SOU

Författningskommentar8

i lagen 1947:576ändringtill lagFörslag8.1 om
inkomstskattstatligom

3§1am0m.

skatte-undantag frånbestämmelserfinnsdetI momentet omnya
tillämpasBestämmelsernaoch reavinst.för utdelning närplikt en

och gällerutdelning på aktiererhållerdödsbofysisk eller ettperson
lättnadsut-inomutdelade beloppetdetdelden ettsom rymsav

lättnadsbeloppet eñeri lagtextenbenämns mönsterDettarymme.
i bgränsbeloppet 12 mom.av

omfattar aktierlättnaden endastframgårförsta stycket 1Av att
marknadsnoterade. Begreppetinteaktiebolagsvenskai ärsom

iinnebörd 27 § 2härmarknadsnoterad har mom.somsamma
vid svensk ellernoteradeaktierandra stycket. Förutom ärsom

aktiermarknadsnoteraomfattar begreppetutländsk börs som
frågadetutanför börsenlistanågon ärnoteradeär omom

marknadsmässig omsättningnoteringkontinuerligannan somav
f°ar det bolagstycket 2tillgänglig. Enligt förstaallmäntär som

eller andelarnoterade bolagaktier ii sinaktien integivit ägaturut
gäller dockbegränsningjuridiska Dennautländskai personer.

utdelningenräkenskapsårunder detinnehaveti de fallendast av-
gångräkenskapsåren någonföregåendefyradeeller något avser

aktiekapitalet.eller Härröstetalettill elleruppgått 25 % avmer av
utländsk juridiskMeddotterbolag.viainnehavbeaktas även ett

inkomstenför vilkenutländsksådanäven personavsesperson
skall beskattas hostill 53 § KLanvisningarpunkt 10enligt av

for3enligt första stycketgällersärskilt undantagdelägaren. Ett
eller andelmarknadsnoterad aktiedettaförvaltningsföretag ägerom
det räken-innehav underbeaktasutländsk juridisk Häri person.

förvaltningsföretagutdelningen Begreppetskapsår avser.som
i förstaUndantagetandra stycket SIL.definieras i § 87 mom.

bostadsaktiebolag.schablonbeskattadestycket 4 avser
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Andra stycket hur lättnadsutrymmet skall beräknas. Löne-anger
underlaget skall beräknas enligt 12 d första stycket ochmom.
andra stycket aktieägareFör skall tillämpa 3:12-reglemasom
gäller villkoren i 12 d andra stycket vilketäven bl.a. innebär att
aktieägare verksamma i företaget kanär utnyttja löneunder-som
laget endast under förutsättning villkor löneuttagatt eget ärom
uppfyllt.

Anknytningen i tredje stycket till det anskaffningsvärde som
skulle ha vid reavinstberäkning aktienanvänts sålts viden om
utdelningstillfállet innebär den allmänna bestämmelsenatt om
kontinuitet vid beneñka förvärv gäller, dvs. överlåtarens anskaff-
ningsvärde Vid beräkning lättnadsutrymmetövertas. fårav
användas alternativ anskaffningskostnad enligt 12 andraen c mom.
och tredje styckena, antingen uppräknad anskaffningskostnaden
eller värde beräknat med utgångspunkt i kapitalunderlaget.ett
Även här gäller villkoret i 12 tredje stycket kapital-attc mom.
underlaget får användas endast under förutsättning metodenatt an-
vänds för samtliga aktier i företaget aktieägaren förvärvat föresom
ingången år 1992.av

fjärdeI stycket finns bestämmelser innebär outnyttjadattsom
del lättnadsutrymmet får skiljaFör detta frånattav sparas.
begreppet sparad utdelning används inom 3:12-systemetsom
används här uttrycket sparad lättna . beloppEtt motsvarande
sparad lättnad får läggas till underlaget för beräkningäven av
lättnadsbeloppet. Vid benefika fång får sparad lättnad övertas.

exempelEtt visar den använda tekniken.
Aktieägaren har sammanlagt underlag för beräkningett av

lättnadsutrymmet på 250 000 kr. Statslåneräntan %.7antas vara
Lättnadssatsen blir då 65 % 7 % 4,55 % och lättnadsbeloppetx
4,55 % 250 000 kr.11 375 Om bolaget år inte1 lämnarx

Årnågon utdelning kommer hela lättnadsbeloppet 2att sparas.
uppgår underlaget för beräkning lättnadsbeloppet till 250 000av

11 375 261 375 och lättnadsbeloppet till 4,55 % 261+ 375x
893 kr. sparade lättnaden11 Den ökar dessutom lättnadsbeloppet

år 2 totalt kommer uppgå till 11 892 11 375att +som
kr.23 268

Lättnadsreglema tillämpas i fråga reavinst. Av femteäven om
stycket framgår undantaget då gäller för den del reavinstenatt av

sparad lättnad.motsom svarar
Sjätte stycket innehåller regel blir tillämplig etten som om

bolag marknadsnoterar sina aktier eller endast aktier visstatt ett
slag. Om notering sker efter utgången år gäller1996 undantagetav
från skatteplikt under period 10 år från noteringstidpunkten.en av
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givits efter detaktieromfattar dock endastUndantaget ut attsom
därefter inte heller haaktier fårmarknadsnoterats. Dessabolaget

benefikt fång.tillövergått sätt än ettägare annat genomannan
fårtioårsperiodenutdelning vid utgångenKvarstående sparad av

för aktien.anskaffningskostnadentillläggas
enligt sjunde styckettillämpaslättnadsutrymmetReglerna om

ekonomiska föreningari andraandelari fråga änäven om
föreningar.kooperativa

3 §12 mom.

tillämpasbestämmelserfinns de när12 12I ensome mom.-
fåmansföretag.verksam iomfattningbetydandeaktieägare i är ett

utsträckninghand i vilkeni förstareglerarBestämmelserna
kapital. gällerintäkt Dettabehandlasskallutdelade belopp avsom

förinomdel dentill denför utdelning ett utrymmeryms
Överskjutande intäktbeloppkapitalinkomstbehandling. tas upp som

den delframgåri första styckethänvisningentjänst. Av att avav
kapitalinkomstbehand-till dethänförsutdelade beloppetdet somav

skatteplikt.viss del frånundantaslade utrymmet
mekanismen.illustreraexempel kanEtt

detför beräkningsammanlagt underlagAktieägaren har ett av
Statslåneräntankr.på 250 000kapitalinkomstbehandlade utrymmet

för% 12 %7 % 5vilket7 % +räntesatsantas ger envara
blirkapitalinkomstbehandlade Dettaberäkning det utrymmet.av
tilluppgårenligt 3 § 1Lättnadsutrymmetkr.30 000 a mom.

undantas frånbeloppetkr. Det000 11 375% 25065% 7 xx
kapitalinkomstbehandladedetresterande delskatteplikt och av

intäktkr beskattas11 375 18 62530 000utrymmet avsom-
Överskjutandekr skallöverstiger 000utdelat belopp 30kapital. Om

intäkt tjänst.del tas avupp som
kr,lättnadsbeloppet, ll 375utdelat beloppOm antas motsvara

kapitalinkomstbehandladedetfår resterande del utrymmet sparasav
förunderlagenkommerPåföljande årinom 3:12-systemet.

kapitalinkomst-respektive detlättnadsutrymmetberäkning av
Lättnadsunderlagetolika.inom 3:12behandlade attutrymmet vara

000% 250och lättnadsutrymmet 4,55kr250 000är x
kapitalinkomstbehandladedetberäkningkr. Vid375 ut-11 av

sparade beloppetunderlaget läggas detfår tillrymmet
kapitalinkomstbehandlatkr.18 625 Det utrymmeettger

sparadekr.625F 32 235 Det000 18l2% 250 utrymmet+x
behandlas kapi-årbelopp. belopp 2läggs till detta Det somsom
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talinkomst således 32 235 18 625utgör 50 860 kr, lätt-+ varav
nadsbeloppet 11 kr375 undantas från beskattning.

3 §12bm0m.

förtydligandeI syfte har i tredje stycket sparad utdelningangetts att
f°ar vid benefika fång.övertas

3 §12dm0m.

ÄndringenfinnsI bestämmelser löneunderlaget. imomentet om
andra stycket 2 nuvarande andra stycket innebär3 kravetatt- -

aktieägaren skall viss lägsta lön endast gälleratt aktieägareta ut en
i betydande omfattning verksam i företaget eller iärsom ett

dotterföretag. För aktieägare skall tillämpa 3:12-reglemasom
grund de närstående till aktiv delägare harär kravetatt påav en

Ändringamalöneuttag slopats. i övrigt innebär den s.k.att
jämförelseregeln mjukats och den s.k. takregel tidigareattupp som
fanns i andra stycket med4 ändrat innehåll flyttats till andra
stycket Det sammanlagda löneunderlaget får enligt den nya
takregeln inte överstiga 50 gånger den lön aktieägaren har tagit ut
från bolaget och dess dotterföretag.

27 § 5 mom.

harI införts kvittningsrätt för förluster på ickemomentet mark-en
nadsnoterade aktier.

Förslag till8.2 lag ändring i lagen 1990:325om

självdeklaration och kontrolluppgifierom

3 kap.

27 §

finnsI tredje stycket bestämmelse kontrolluppgift skallatten ange
skattepliktig del utbetald utdelning. Bestämmelsen infördes iav
samband med års enkelbeskattningssystem1994 har dagi intemen
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skullelättnadssystemetföreslagnabetydelse. detegentlig Inågot
detför bl.a. VPCskyldighetinnebäradäremotden att angeen

dettamöjligt eftersomintenågotbeloppet,skattepliktiga ärsom
flir-aktieägarensenskildaberoende denindividuelltbestäms

därför.slopasBestämmelsenhållanden.
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Särskilda yttranden

sakkunnige EdinSärskilt yttrande av

det inte finnahuvudsakliga slutsats gårBetänkandets är attatt
ekonomiska dubbelbeskatt-rationella för sänka denargument att

för mindre företaget.generellt eller selektivt deningen varken-
fullo slutsats.delar till dennaJag

dock fullföljt sin uppgift ochUtredningen har presenterat en
för de mindre och medelstora företagen.modell till skattelättnad
här modeller denackdel med denEn är öppnaratttypen av

för skattemanipulationer. det kapitalet basendörren När utgöregna
för ekonomiskt rimligaskattelättnaden vilket i och sig detför är-

för manipulationer. appendix till avsnittdå ökar I 1 5utrymmet-
kortfattat dessa s.k. arbitrageeffekter.beskrivs Ett sättannat att

fâmansföretagaren blir helt skatte-beskriva dem den aktiveär:
för sparande avkastar normal bankränta vid statslâne-befriad som

appendix föreblir skattesatsen % enligt %7 7 räntaräntan ca -
enda företagaren behöverskatt blir efter skatt.6,49 % Det göra

sparande i företaget. Framförallt blir dettalägga sittär att
och andra léntagarliknande verksamheter.attraktivt för konsulter

allvarligare effekt arbitrageutrymmetkanskeEn ärännu attav
möjligheter till systematiskt 80-talsvisdet öppnar att - -

lågbeskattade kapital-omvandla högbeskattade löneinkomster till
Betänkandet underskattar enligt min meninginkomster. --

denna bakgrund framstår renodlathärvidlag.riskerna Mot en
skattelättnad intressant utrymmesmetoden.lönebaserad änsom mer

i appendix i avsnittsådan modell 2 BäggeEn presenteras
effektersannolikt inga eller mycket småmodellerna ger

den lönebaserade modelleninvesteringar och sysselsättning. Men
för skattemanipulationer.lämnar mindreavsevärt utrymme
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Särskilt yttrande sakkunnige Lodinav

Skälen lör och generellt avskaffande dubbel-ettemot av
beskattningen bolagsvinsternaav

Utredningen ställer sig i princip avvisande till tanken avskaffaatt
den ekonomiska dubbelbeskattningen aktiebolagens vinster. Jagav

utredningen sig skyldig till felbedömning ochgöratt attanser en
starka skäl finns för slopa dubbelbeskattningen. Skälenatt som
anförs för utredningens ställningstagande följande.är

Sverige liten ekonomi. börsnoteradeDe bolagensär öppenen
kapitalkoslnader bestäms den internationella kapitalmarknadensav
avkastningsanspråk. internationellaDe avkastningskraven intetar
hänsyn till skatten för svenska aktieägare. internationellaDe place-

därför endast till avkastningen efter bolagsskatt. Dettararna ser
internationella avkastningsanspråk alltid eller oftastutgör
altemativavkastningsmöjligheten varför det bestämmer kapital-
kostnaden för bolag för små bolag också de inteäven ärom- -
börsnoterade eller har utländska Därför fâr lättnaderägare. av
dubbelbeskattningen ingen effekt för bolagens kapitalkostnader,
såvida inte lättnaden läggs bolagssidan och höjer bolagsavkast-
ningen efier bolagsskatt.

Sedan utredningen tekniska skäl avvisat möjligheterna attav
lägga lättnaden bolagssidan, den det därmed saknasattmenar
skäl företa någon lättnad i dubbelbeskattning, utred-att även om
ningen hafthar till uppgift framlägga sådant förslag iatt ett vart
fall för de mindre företagen.

Även börsbolagens kapitalkostnader i princip bestämsom av
den internationella kapitalmarknadens avkastningskrav, utred-är
ningens alltför begränsat och mekaniskt. Förutomsynsätt att
verkligheten inte helt anpassad till dess modell finns det ocksåär
andra omständigheter bör beaktas. Dit hör bl.a. följande.som

Utredningen helt från1 utgår hur marknadsprissättningen för
börsaktier fungerar och hur beskattningen bolag ochav
aktieägare påverkar börskurser och därmed bolagens kapital-
kostnader i det läge råder just dvs vid dubbelbeskatt-som nu,
ning. Enligt mitt bör utgångspunkten ställetisätt att se vara
vilken beskattning jämfört med kapitalbeskattningen isom
övrigt bör den principiellt riktiga för beskattningenvara normen

det riskkapital i bolaget. Föremål för beskatt-satsatsav som
ning den avkastning bolaget lämnar det kapitalär som som
investerats i bolaget inte avkastningen på börskursen som-



SOU 1996:119 Särskilda yttranden 135

framtida intjänings-utomstående värderare bolagetssätts av av
förmåga, vilket börskursema. Bolagets vinstvad påär styrsom

kapitaldet aktieägarna i bolaget beskattas i dag dåsatsatsom
i bolagetförst och därefter gång till då vinsten tillförsen

aktieägarna. Härmed beskattas avkastningen på bolags-satsat
kapital hårdare ränteavkastning på bl.a. statsobligationer.än

Enligt min finnsmening det inga samhällsekonomiska skäl
till avkastning riskkapital skall beskattas hårdareatt än
avkastning riskfritt sparande. Om någon skillnad ur sam-
hällsekonomisk synvinkel bör råda bör den i andrasnarare
riktningen. hårdareDen beskattningen riskkapital jämförtav
med lånekapital lånekapital billigare för bolagen och hargör
bl.a. medfört svenska företag har mycket låg soliditetatt en -
både absolut för klara rimliga resultatvariationer och iatt
relation till företagen i andra länder vilket minskar deras-
risktagning också överlevnadsförmåga. Utifrån dessamen-
utgångspunkter bör enkelbeskattning avkastningen satsatav
riskkapital i bolagen huvudnormen. diskus-Dennasnarast vara
sion helt isaknas utredningen.

utredningen utgår från beskattningenNär bör utformasatt
utifrån vilka avkastningskrav den internationella markna-som
den för aktieinvesteringar, borde denna utgångspunktsätter upp
grundas analys vilka faktorer kurssättningenstyren av som

svenska aktier. sådan analysEn saknas helt. skäl varförEttav
sådan utifrånanalys utredningens utgångspunkter bordeen vara

nödvändig aktiemarknadema betydligtär att synes vara mer
segmenterade och påverkade olika marknaders internamer av
förhållanden vad utredningen förutsätter.än
Även de internationella2 avkastningskraven också påverkarom
kapitalkostnaden för bolag endast har svenska delägare,som
minskar deras inflytande allteftersom avståndet till den inter-
nationella kapitalmarknaden ökar.

investeringarFör i onoterade bolag torde dess inverkan vara
mycket liten. stället ökar betydelsen aktieägarbeskatt-I av
ningen. För onoterade bolag det till och med ocksåså,är som
framgår utredningen, den sammanlagda bolags- ochattav
aktieägarbeskattningen här har betydelse och lättnadävenatt en

aktieägarsidan har direkt betydelse för bolagets kapitalkost-
nader. de investeraFör i onoterade bolagattpersoner som avser
framstår i allmänhet inte börsnoterade aktier alternativ-som en
investering. det oftast frågaHär i företagarensär om personer
närhet, beredda riskera sitt sparkapital ellerär att t.o.m.som
lånekapital för stödja just företagare.denne fallAtt i dessaatt
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skatteförhâllanden riskfriabolagets avkastning sämre änge
innebär omotiverad förbank- eller obligationsplaceringar ochen

viljan till risktagande negativ påverkan.
noterade bolagaktiemarknaden förMen äräven segmente-

inregistreringdet välkänt faktum bolagrad. Så är ett att ettav
och förbilligarYork Stock Exchange höjer börskursenNew

tillgångbolags kapitalkostnaden eftersom bolaget härmed fårett
nämligentill ytterligare kapitalstark frnansieringskälla, deen

tillamerikanska pensions- och andra stiftelser, vilkas aktie-rätt
begränsade till aktier noterade påplaceringar är ärsom

visar färsk vetenskaplig studie Modén,NYSEC. Likaså en
Why issue equity abroad The experien-och Oxelheirn,K-M

companies, Workingof small IUI Paper No 447,countryce
internationella emissionersvenska företags1995 ettatt ger

denutfall för bolagen emissioner gjorda svenskabättre än
börsen.

fortfarande internationellt billigaSvenska börsaktier3 anses som
deprecieringsvinsten i dag återtagen.det ärtrots att mesta av

därför utländska take-oversSpekulationema mångaär om av
svenska börsföretag den låga värderingenpå grundstora av av

skäl till de svenska börskursema allt oftaredessa. Ett anses vara
förekomsten politisk riskpremie. Osäkerhet råder detav en om
svenska näringsklirnatet. fördyrar kapitalanskaffningen förDetta
svenska företag. Borttagandet dubbelbeskattningen skulleav

politikernaförtroendeskapande åtgärd, visar attvara en som
förutsättningartillväxt och förbättrade föratt satsaavser

företagande skulle eliminera denna riskpremieoch kunnasom
för aktieinvesteringar i svenska företag. skulle underlättaDetta
anskaffningen riskkapital för svenska storföretag.ävennyttav
Även de internationella avkastningsanspråken påverkar4 om

för mindre börsnoterade företag, ikapitalkostnaden även som
saknar utländska aktieägare, dessa bolagsallmänhet styrs

preferenserutdelningspolitik de svenska aktieägamas ochav
skattesituation. heller svenska institutionella såInte ägare är

svenskadominerande i mindre svenska bolag. övriga aktie-För
inklusive aktiefonder och bolag med portföljinveste-ägare,

ringar, upplevs det grund dubbelbeskattningen utdeladav av
låta företaget behålla vinstmedlenvinst oña lönsammare föratt

endast bolagsskattenvidareinvestering belastade med delaän att
förvinsterna och dem ytterligare beskattning innanutsättaut en

i bolaget ellerde återinvesteras i bättre avkastande bolag. På så
investeringsmedellåses i bolag med gamla vinster, vilketsätt

gamla strukturer motverkar förnyelse.konserverar och Det är
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har de bästadessa företagdetalls säkertinte äratt som
branscher och medföretag iframtidsprojekten. För nyanya

kapitalanskaffningen. Genomhärigenomförsvårasidéer
och fömyelsenkapitalets rörlighetinlåsningseffekten minskar av
produktivitet ochleder till lägrebromsas, vilketsvensk industri

70-taletutvecklingen alltsedansvenskalönsamhet. Densämre
för riktigheten i denbevisär tesen.ett gott

Även dedubbelbeskattningen inte påverkarslopande5 ett avom
dockkapitalkostnader, påverkassvenska börsbolagensstörre

Dubbel-de svenska skattereglema.i bolagenägarstrukturen av
skattskyldi-diskriminering svenskainnebärbeskattningen aven

skattepriviligieradeochjämfört med utländska ägareägarega
detEndast statsmakternasvenska institutioner. anserom

dominerasaktiemarknaden alltmersvenskaönskvärt denatt av
svenska skatte-placerare ochofta kortsiktigautländska --

direkta ochoch hushållenspriviligierade institutioner att
dubbelbeskattningensaktieinnehav kanindirekta trängs ut,

inte vill aktie-riktigt.upprätthållande Men attom mananses
domineras storinstitu-storbolag alltmer skallägandet i våra av

de skall hakortsiktiga utländska fondertioner och att ettutan
ägandesvenskt ickeinstitutionellt måstenågorlunda stort

avskaffas.dubbelbeskattningen
företagsstruktu-den svenskaskall därvid observeraMan att

länder. det förstakänsligare i andra Försituationen ängörren
börsen isvensk industri och den svenskadomineras större

internationelltlitet antali andra länderutsträckning än ettav
förnaturliga investeringsobjektstorföretag,arbetande ärsom

andra länder mångaaktieplacerare, medan iinternationella av
börsnoterade.inte Detde företagen görärstörsta att enens

för internationellindustrin föremåldel den svenska ärstörre av
läget börflesta andra länder. detindustrin i de Iaktiehandel än

diskriminera svenskainteframstå viktigaredet än attsom
aktieägare.hushåll som

handels-viktigasteSverigesde länder,mångaI utgörsomav
dubbelbeskattningenkonkurrentländer, harochpartners av-

aktiepla-hushållensskaffats eller mildrats väsentligt. Det gör att
Sverige.ställning i Detfördelaktigareceringar där har änen
leder tillför hushållenför aktieplaceringarintresse attstörre

mindre i dessaaktiehandeln blirinternationellatrycket från den
beaktas vidförhållanden börOckså dessaländer i Sverige.än

avskaffande.dubbelbeskattningensbedömningen av
Även svenskafördubbelbeskattningenupphävandet6 avom

företagens börskur-påverka deinte i sig skulleaktieägare större
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betyder införandet enkelbeskattning svenska hushållattser, av
skulle få förbättrad avkastning efter skatt svenska aktieplace-
ringar. bör betydandeDetta incitament till aktiespa-ettge mer
rande och andel svenskt icke-institutionelltstörreen
aktieägande. bolag medI i huvudsak svenskt ägande förbättrar
det möjligheterna till nyemissioner. Särskilt blir naturligtvisstor
effekten för företag inte har tillgång till aktiemarknaden försom
sin riskkapitalförsörjning. finns inga samhällsekonomiskaDet
skäl skattebelastningen skall hårdare riskkapital,att vara
varigenom tillväxt och fler arbetstillfällen skapas, riskfrittän
banksparande. Ser till de länder där dubbelbeskattningenman
avskaffats har detta varit viktigt skäl för dess slopande.ett
Utredningens kritiska funderingar härom inte. Såövertygar
saknas referenser till de reforrnema, i våra grannländersenaste
Finland och och motiven bakom dem.Norge,

omständigheter anförts förDe talar det finns godaattsom ovan
skäl generellt undanröja dubbelbeskattningen detävenatt om-

skemåste lättnad på aktieägarsidan den betydelse förtrotsgenom -
bolagens kapitalkostnader de internationella avkastningskravensom
kan ha. få effekt kan sådan reformFör dock inte finansierasatt en
med höjning bolagsbeskattningen. blir detDå rundgång medav en
högre bolagsskatt skulle höja avkastningskraven isnarastsom
svenskt näringsliv ytterligare. reformenDäremot kan finansieras
från de belopp används till statligt företagsstöd direkt ellersom -
indirekt och enligt upprepade utredningar visat sig ha lågsom-
effektivitet. direkta företagsstödetDet inte så omfattande.är
Medräknas regionalstödet det emellertid fråga betydandeär om
belopp. del regionalstödetEn har visat sig konserverastor av
föråldrade strukturer och snedvrida konkurrensen till nackdel för
effektivare och lönsammare företagsvenska och iocksåsynes
andra avseenden fungera mindre väl. Förmodligen skulle dessa

bli effektivare använda på undanröjandesatsasattpengar genom
dubbelbeskattningen. Härigenom reformen finansieraskan inomav

företagssamheten behöva andrabelasta skattskyldiga. Jagutan att
således utredningens slutsats det saknas ekonomiskaatt attmenar

skäl för borttagandet dubbelbeskattningen felaktig.ärav
utredningen läggerNär fram förslag till lättnad dubbelbe-nu av

skattningen på aktieägarsidan endast för onoterade bolag, vill jag
således denna reform första i riktning totalett steg motse som en
och generell avveckling bolagsvinstemas dubbelbeskattning tillav
den enkelbeskattning bör huvudnorrnen för allsom vara
kapitalinkomstbeskattning.
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Beträffande utredningens behandling den s.k. omvändaav av-
för lättnad bolagssidan fårmodell generellräkningen som en en

anföra följande. delar inte i alla avseenden denkorthet Jagjag i
utredningen tecknar modellen. förvisso förenadbild Den ärsom av

jag ställer mig tveksam till dessmed problem, gör ävenattsom
införande. problemen politisk och ekonomiskMen är artmer av

teknisk. med de tekniska lösningar utredningen valtMenän som
för finansiering och för aktievinstbeskattningen bliratt presentera

modellen tveklöst omöjlig.

Slopandet dubbelbeskattningen för mindre företagav

Utredningen det egentligen saknas bärkraftiga skäl föratt attanser
selektivt lindra eller avskaffa dubbelbeskattningen för mindre
företag. Eftersom utredningsuppdraget dock innebär förslagatt
härom skall läggas fram utredningen sådant förslag.presenterar ett
Utredningen bekräftar i och för sig lindringatt en av
dubbelbeskattningen aktieägarsidan förpå mindre bolag får till
effekt dessa företags kapitalkostnader sänks den näraatt genom

finns mellan företagetkoppling och dess aktieägare. Emeller-som
detid utredningen högre avkastningskrav ställsattmenar som

investeringar i onoterade bolag funktion den riskär störreen av
sådana investeringar medför jämfört med investeringar isom

marknadsnoterade aktier. Statsmaktema bör enligt utredningen
från förändra rangordningenavstå mellan olika investerings-att

projekt.
högre risken för placeringar i onoterade bolagDen behöver inte

på företagsbero projekt i sig behöveratt ett onoterat vara mer
riskfyllt motsvarande projekt i bolag. har detDäremotän större

bolaget inte likamindre möjligheter till riskspridning inomstora
företaget. har allmänhet alla sinai i korg.Företaget Deägg samma

företagen beroende företagsgrundarens-mindre ocksåär avmer
/företagsledarens och kompetens. Investeringar i småföretagperson

riskfyllda synvinkel. Investeringenär även ärmer ur en annan
betydligt mindre likvid i bolag aktier har marknad.än vars en
Exitmöjlighetema betydligt mindre, liksom möjligheterna tillär
neddragning aktieinvesteringens storlek. Alla dessa omständig-av
heter bidrar till höja riskpremien för investeringar i onoteradeatt
företag. Utredningen dock inte det finns anledningatt attanser
rubba marknadens gradering investeringsprojektav genom en
förmånligare beskattning investeringar i onoterade företag.av
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Emellertid kommer skattelätmad för investeringar i onoteradeen
förbolag kompensera den högre riskpremien jämfört medatt

investeringar i marknadsbolag inte i praktiken ändraatt rang-
ordningen mellan vilka projekt kommer bli genomfördaattsom

investeringareller De inte kommer till stånd i småföretags-som
sektorn grund den högrepå riskkostnaden, kommer säkerligenav
inte till stånd i de företagen. blir flerDäremot projektstörre
genomförda i den onoterade sektorn vid dubbelbeskattning. Ettän
enkelt exempel kan belysa förhållandena.

vid dagens dubbelbeskattning och riskpremienivåAntag att
avkastningskravet efter bolagsskatt för investeringar i börsnoterade
företag och för15 25 investeringar i onoteradeär procent procent

följande:bolag. betyderDet

Projekt med lägre avkastning blirl inte15än procent
genomförda sig i den marknadsnoterade eller onoteradevare
sektorn.

2 Projekt med avkastning på blir genomförda i15-25 procenten
marknadsnoterade sektorn i den sektorn.onoterademen
Projekt med avkastning3 25 blir genomförda iän procentsmer
båda sektorerna.

borttagandeVid dubbelbeskattningen för investeringar i denav
onoterade sektorn inträffar den förändringen avkastningsgränsenatt
för projekt i onoterade sektorn sjunker från till25 17,5 procent
avkastningen efter ägarskatt, dvs fler projekt blir genomförda i
den onoterade sektorn förut. För projekt i den marknadsnoteradeän
sektorn inträder inga förändringar. liggerDär lönsamhetsgränsen
fortfarande dvs fortfarande15 under den för onoteradeprocent,
bolag. betyder projekt med avkastningDet 17,5överatt procenten

blir genomförda i vilken sektor projektet finns.oavsettnu som
Någon crowding out-effekt behöver inte uppstå det ärom som
utredningen hävdar den internationella marknadenatt styr
avkastningskraven för den marknadsnoterade sektorn. Dessutom är
många projekt den karaktären de endast kan komma tillattav
stånd i småföretagsmiljö.en

ekonomiska läget i Sverige kännetecknas blandDet annat av
dålig tillväxt och förnyelse näringslivet industrinoch iav
synnerhet. Storföretagen kan inte tidigaresättsamma som
åstadkomma den tillväxt och sysselsättningsökning ärsom
nödvändig. allmänt omfattad uppfattning deDet mindreär atten
företagen förmåste stå del tillväxten ochstörreen av
sysselsättningen förut. det perspektivet situationen mörkUrän ser
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mindre andelharSverigeindustrisidan.särskilti Sverige,ut en
industriföretagmedelstoraandelmindresmåföretag ochväxande en

industrisysselsättningenStrukturenjämförbara länder.iän
snapsglasformad.har blivitföretagsstorlekarolikafördelad på

Industriförbundet,undersökning frånpubliceradnyligenEn
Överlevnad hälftenendastföretag, visarnystartadeoch tillväxt i att

verksammafortfarande består ellerindustriföretagnystartade ärav
företagenenstakaendast någraår och växerefter tio procentatt av

90-talet,Näringslivsdynamik underNUTEK-studie,snabbt. I en
skallföretagende mindrevilldet,slutsatsen attär att om man

förändringar,radikala"krävsarbetslöshetsproblemet,lösakunna
heltsmåföretagandefram ochsläppakan annanav enny-som

undersökningSverige".hittills haft i Iomfattning viän en
itillväxtföretagen Europa,de bästainitiativEU-kommissionens om

detJobThe Creators,DynamicEurope’s Entrepreneurs är500,
med blandkommakvalificerat sigföretag6 svenskaendast attsom

haft medSverige 25-30Proportionellt bordeföretagen.500de
lika få ellerLuxemburg harIsland ochEndast Finland,företag.
fler företaggångerDanmark och har 4-5företag med. Norgefärre

representerade.
samhällsekonomiska skälfinns mycket starkasåledesDet att

fler projekt inomfåverksamhet,småföretagens attuppmuntra
konstgjordaundanröja degenomförda ochsmåföretagssektom att

naturligadetillväxthinder beslut byggtpolitiska utöveruppsom
psykolo-frågaredan finns.trösklar Det ärväxamot att omsom

storföretagen redangiska trösklar utgörpasserat men somsom
anställandetför upplevsmindre företagen. Såtillväxt hos dehinder
anställaäventyrligt.ofia Attmedarbetarnaförstade ensomav

ekonomichef kan kännaskamrer eller gersom om manensenare
införtvekar ocksåMångaföretaget.del övergreppetavupp en

företagetsmarknadeninternationelladen ävensteget ut om
Likaså tvekar mångalyckas.möjlighetergodaharprodukter att

aktieägarefrämmandesläppa ininför närföretagare att mer
förkrävsaktiekapital växa,att osv.

lagttrösklar har politikernairrationellarationella ellerTill dessa
arbetsmarknadslagstiftning inteDit hör ärytterligare. som an-en

dubbelbeskatt-hör ocksåsituation. Ditsmåföretagenstillpassad
fåmansföretagsreglemade särskildabolagsvinstema ochningen av

företag ocksåmedför mångautdelningsbeskatlningen,för attsom -
därför denfrånföretag avstårframgångsrika växa attatt-

till belöningen efteri förhållandeblir förekonomiska risken stor
tillföretag, övergåttlönsammainte svårt hittaskatt. Det är att som

i stället förfinansiella tillgångaröverskott iföetagetsinvesteraatt
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investera medlen i utvidgning verksamhetenatt ochav vars
balansräkning tillgångssidanpå består till 30-50 procent av
finansiella tillgångar. Man tycker inte riskbelöningenatt är
tillräcklig för riskera det redan har för vidare,att växaattman
investera och anställa folk. dessa fallI det inte frågaärmer om
brist kapital brist incitamentpåutan växa.attom

Om det olika skäl inte skulle möjligt slopa dubbelbe-attav vara
skattningen generellt finns således goda skäl i fall detatt göravart
för de mindre företagen där dubbelbeskattningens borttagande
skulle få betydande effekter för företagens kapitalkostnader föroch
företagarnas möjligheter och vilja växa.att

Finansieringsramen

Utredningen har i tilläggsdirektiv tilldelats kostnadsramen
3,5 mdr kr för lättnader i dubbelbeskattningen vinsterna iav
mindre och medelstora företag. Ramen bestå dels denanges av
skattetrycksökning 2 mdr kr skett jämfört med års1991som

dels det skattesänkningsutrymme angivet tillsystem mdr kr1,5ca
den regeringen föreslagna begränsningensom ges genom av av

avsättningsutrymmet för periodiseringsfondema från 25 till 20
bolagens skattepliktiga inkomst.procent av

I samband med det socialdemokratiska regeringsövertagandet
hösten 1994 företogs led i återställarpolitiken rad skärp-ettsom en
ningar bolagsbeskatmingen de skärpningar företagitsutöverav som
redan från 1994 del kostnadstäckningen för densom en av
borgerliga regeringens slopande dubbelbeskattningen. Iav
proposition 1994/95:25 anfördes regeringen fann det angelägetatt
och dess avsikt återföra bolagsskattens höjd till nivånatt i 1991var
års propositionenI storleken på skatteskäxpningensystem. angavs
sedan till1991 2 mdr kr. Regeringen reserverade därför 2 mdr för
sänkning företagsskatteuttaget. beloppDetta utgjorde dockav
endast den kortsiktiga skärpningen, medan den verkliga långsiktiga
skärpningen vid 1992 års bolagsskattebas enligt finansdepartemen-

och Industriförbundets bedömningtets utgjordegemensamma
åtminstone 3,5-4 mdr kr. Skillnaden beror främst att
skatteskärpningen förorsakad avskaffandet SURV-systemetav av
kortsiktigt neutraliserades uppbyggnaden deav av nya
periodiseringsfondema. Därefter skulle skatteskärpningen slå
igenom fullt Utgår från 1994 års skattebas,ut. ärman som cza
50% 1992 års, denstörre uppgår verkligaän långsiktiga skatte
höjningen till drygt mdr kr5 jämfört med 1991 års system.



yttranden 143SärskildaSOU 1996:119

för detkostnadenstatsfmansiellaberäkningen denVid nuav
den lång-frånutredningenutredningsförslaget utgårframlagda

bolags-vid 1994 årsfortvarigtkostnaden isiktiga systemett
dåkorrekt Menför sigtorde i och synsätt.skattebas. Detta ettvara

beräkningarna,logik iskall någondet attocksåkrävs varaom
ocksåårsmed 1991jämförtbolagsskattehöjningarna system

tilltorde uppgåhöjningardessaEftersomberäknas sätt.samma
förkostnadernaväl täckamdr kr, dvsåtminstone 5 änmer

avsättningsutrymmetanledning begränsasaknas detförslaget, att
börRegeringenprocentenheter.medperiodiseringsfondema 5för

Därtill kommer,förslag härom.fullfölja sittdärför inte om
återställa bolagsskatte-löftemålsättning ochregeringens attom

regeringen måsteskall uppfyllas,nivåtill årsbelastningen 1991 att
harUtredningenmdr kr.ytterligare 1,5medvidga kostnadsramen

den angivnavarit bundenförslagför sittdock ramenav
kr.mdr3,5

lagstiftningtillförslagUtredningens

dubbelbeskattning harmindre företagenslättnader i deFör
be-mdr kr.kostnadsram Denna3,5anslagitregeringen en

dubbelbeskattningenundanröjamöjlighetergränsning inte attger
föreslår utredningennoterade företag. Därförfullständigt för icke

huvuddragFörslaget innebär i sinapartiell lättnad. attendast en
motsvarandebeloppblir skattefri tillutdelningfysiska ettpersoners

delsbeloppstatsskuldräntan utgörs65 ettprocent avsomav
s.k.alternativt detaktierna,anskaffningskostnad föraktieägarens

begränsningar 70vissadels medkapitalunderlaget, procent av
hälftendettagenomsnittIbolagets lönesumma. attmotsvarar av

lättnads-inom dettavinsterskattefri. månblir denutdelningen I
försäljningvidaktievinsterblirtill utdelningutnyttjasinteutrymme

motsvarande belopp.skattefria till
upplättad form begräns-ikvarståraktieägareaktivas.k.För

utdelningkapitalinkomstbeskattadmöjligheternaningar i att utta
skattebefriadeberäkning detförSIL.enligt Basen123 § avmom.

kapitalbeskattadeoch det ärutrymmetlättnadsutrymmet gemen-
förlagts inomharlättnadsutrymmetskattefriaDetsamt. ramen

utdelning.kapitalinkomstbeskattad Denna stats-förutrymmet ram,
utnyttjandetak föroförändrad. Detplusskuldräntan 5 ärprocent,

löneuttag,aktivtilllönesummeregeln i relation ägaresden s.k.av
acceptabel nivå,höjs tilli dag3:12-reglema innehåller en mersom
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takets förekomst kan ifrågasättasäven det gäller bolag mednärom
många anställda.

Sammantaget innebär förslaget drygt 2/3 lättnadenatt ärav
kapitalbaserad och knappt 1/3 hänförlig till lönesummeregeln. Med
hänsyn till det begränsade stått till buds detutrymme ärsom ange-
läget utforma lättnadsreglema så de möjligaatt störstaatt ger
incitament till risktagande och expansion samtidigt densom
huvudsakliga lättnaden måste hänföras till avkastning i relation till

kapital. Mot denna bakgrund utredningsförslaget isatsat synes
huvudsak väl I några avseenden har jagavvägt. dockvara
allvarliga invändningar.

Även jag1 fördelningen mellan kapitalbaserad ochattom anser
lönebaserad lättnad med hänsyn till det begränsade ärutrymmet
välawägd kan jag inte instämma i de motiv för be-som anges
gränsningen för den kapitalbaserade lättnaden. Då detta har
betydelse för utformningen framtida utvidgningav en av
lättnaden företagens dubbelbeskattning frågan vikt.ärav av

Utredningen har begränsat den lättnadsberättigade avkast-
ningen till 65 statslâneräntan med motiveringenprocent attav

skulle möjligheter till visst skattearbitrage öppnasannars genom
placering lågavkastande bolag,egendom i varigenom förav en
aktiv möjligheter skulle uppståensamägare utnyttjaatt
avkastningsutrymmet för få del vad egentligenatt ut aven som

arbetsinkomster till lägre skattebelastningär 1 kr/år590 viden
tillskott till bolaget i100 000 kr statsobligationer.ett av

utredningenJag överskattar farorna föratt grovtmenar
Ävenskattearbitrage. det finns visst teoretisktett utrymmeom

visar erfarenheterna i samband med skattereformen skatte-att
arbitrage också har sina transaktionskostnader, medför attsom
arbitragevinsten måste väsentlig för någon reellattvara ge
fördel. detFör andra kräver det beskrivna arbitraget kapital,
vilket ofta kräver villiga kreditorer och lånekostnader isom
allmänhet betydligt högre avkastningen lågavkastandeär påän
egendom. Kapital försöker i allmänhet placera till så högman
avkastning möjligt. det beskrivnaI fallet handlar det isom
stället skaffa sig något högre avkastning lågavkastan-påattom
de egendom. Härmed torde risken för arbitragemöjligheter-att

utnyttjas i praktiken bli låg. Därför saknas anledning låtaattna
reglemas utformning teoretiska arbitragemöjligheter.styras av

2 Vid beräkningen kostnaden för utredningsförslaget detärav
viktigt fastställa hur del det aggregerade lättnads-att stor av

inte kommer kunna utnyttjas långsiktigtutrymmet attsom ens
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förluster.definitivagrund dålig lönsamhet eller Dessvärreav
omöjliggjort ordentligförkortningen utredningstidenhar enav

medUtredningen har stödi detta hänseende.analys av en
lättnads-nonnalfördelningskurva uppskattat 10att procent av

lagt det beloppet tillkommer utnyttjas ochinte attutrymmet
förefaller denna siffra alltförför kalkylen. intuitivtgrund Rent

denna ståndpunkt.stöd finns också förlåg. Visst
inklusive börsnoterade företag,bolag,drygt 300 000Av

hälftentaxeringar mindrevisade vid och 1995 års1994 än
förlust. samlade förlusternaknapp tredjedel visade Devinst. En

vinsterna. Såväl vinst-drygt dubbelt så stora somsomvar
dock litet antal företag,förlustvolymemas storlek ettstyrs av

slutsatser för de mindredet svårt dra någravarför är att
de flesta mindre företag visar förlust ellerhärav.företagen Att

framgår statistiken. de förlustbo-vinst alls Utöveringen av rena
de flesta bolagkanske till och medmångalagen är rena- -

olika skäl sitt arbeteförsörjningsbolag där ägaren sattav
inte vinst eller mycket liten vinstbolag. i dag någonDe ger
lön. Fråga den föreslagna skatte-företagarens ärutöver om

får företagare ändra beteendelättnaden utdelning dessapå att
för lön.visa vinster i stället överskottetoch Deatt ta ut som

försörjningsföretag företagaren överskott inklusiveflesta ettger
deligger under basbelopp. Sannolikheten låglön 7,5 är attsom

förlust sjukförsäkrings- och pensions-med motsvarande av
skala skulle från dessa förmåner förförmåner i avståstörre att

skattelättnad överskottet. Därtill18vinna procent aven
verksamheterde hobbybetonade i bolagsformkommer som

förmodanavsedda vinst. Enligt min bordealdrig är attens ge
därför bortfallet kunna uppskattas till be-15-20 procent av

kostnad beräknat.vilket medför miljoner lägreloppet, 250 änca
begränsad till onoteradeLättnaden i dubbelbeskattningen3 är
för samhällsekonomisktHärmed uppkommer riskbolag.

företagarna avstår frånoönskade tröskeleffekter attgenom
skattelättnaden för utdelning,för intenotering trots atttappaatt

tillgång till riskkapital-expansion behöverde för ytterligare
mildrar eller helst eli-Därför behövs reglermarknaden. som

dessa tröskeleffekter.minerar
föreslagit skattskyldig,Utredningen har här att en som

notering, bör få behålla lättnadeninnehar aktier i företag vidett
efternoteringstillfállet innehavda aktierna i tio årför de vid

får tillvarefter lättnadsutrymme läggasnoteringen, sparat
tidsbegränsning innebäraktiens anskaffningsvärde. sådanEn

tröskeleffekten för huvuddelägama ilindringingen större ettav
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Riskenbolag. för de avstår från notering bolagetatt av av
skatteskäl kvarstår. dessa skäl bör lättnaden på deAv vid
noteringstillfället befintliga aktierna inte tidsbegränsasl Admini-
slrativt torde skillnaden mellan tioårsgräns och tidsobegrän-en

försumbar.sad lättnad vara
Utredningen föreslår ingen lättnad skall aktier4 iatt att ges
onoterade bolag bolaget aktierna25äger än procentom mer av
i bolag. sådan regel skulle diskrimineraEn antalett noterat ett

lands innovativa och expansiva företagare.vårt Närmestav en
framgångsrik företagare för få kapital till expansivatt mer en
verksamhet låter verksamhet det inte ovanligtärnotera atten

fördenna renodlas noteringar. verksamheterDvsatt passa som
inte varit marknadsmogna eller avsedda ingå iatt

skiljasmarknadsnoteringen måste bort. Den omstrukturering
ofia tilldå sker går så den verksamhet skallatt somsom

förläggs i dotterbolag, aktier sedan till delettnoteras vars en
försäljs marknaden, medan övrig verksamhet ligger kvar ipå
moderbolaget. Med förslaget diskrimineras den kvarhållna verk-

därför anskañhingskostnaden-samheten. frånBättre attvore
undanta/kapitalunderlaget det bokförda värdet de noterade

aktierna. Härmed uppnås målet med den utredningenav
föreslagna regeln.

skäl varför sådan regel önskvärd följande.Ett är ärextra en
Moderbolaget i allmänhet fåmansbolag varför aktie-anses som

drabbas 3:12-reglema, vilket får till följd vidare-ägaren attav
blirutdelning utdelningen från det noterade bolaget ofta tillav

arbetsinkomstbeskattad, vilket intedel hade skettstor om
aktierna varit direktägda moderbolagetTrotsägaren. attav

fåmansföretag, vilkas aktier normalt undantagnaäranses som
förmögenhetsskatt, medför aktieinnehavet i det noterade bolaget

moderbolagsaktiema inte får erhålla denna lättnad.att
Följden redan idag dessa företag fårägarnaär att av en

skattebehandling såväl noterade bolagänsämre ägare av som
vanliga fåmansföretag. Till dessa nackdelar skulleägare av

utredningsförslaget läggas tredje nackdel. Det är ettgenom en
reglerna de olika samordnasanständighetskrav i såsystemenatt

blir oavsedd överbeskattningbehandlingen kongruent ochatt
undanröjs.
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nödvändiga ändringar 3:12-reglernaYtterligare av

har till syfte förhindragällande reglerna i 3 § 12 SILDe attmom.
arbetsinkomster omvandlas till lägrevad egentligen äratt som

utformning dock sådan debeskattade kapitalinkomster. Deras är att
verksamhetmedför hårdare beskattningofta än om sammaen

bedrivits i flermansföretag. Endast till vad är attuttagett upp som
blir behandlat kapital-betrakta norrnalavkastning somsom en

belopp blir arbetsinkomstbeskattat.medan överskjutandeinkomst
småföretag med goddiskrimineras seriösa tillHärigenom ägare

utifrån heltlönsamhet. Egentligen borde dessa regler göras om
förbundet medgrundprinciper, dettaandra även är storaom

svårigheter.
falla utanför sitt utredningsuppdragUtredningen har detansett

fåmansföretagsreglema iföreta generell 3 §översynatt aven
Emellertid oförändrade grundprincipermed12 SIL. är ävenmom.

regler nödvändiga. de del deflera ändringar dessa Då är en avav
föreslås emellertid naturligtutdelningsregler ändrade, detärsom nu

förockså övriga önskvärda ändringar inom nuvaranderamenom
teknik i detta sammanhang.övervägs

för inärståendekretsen 3:12-reglema inräknas dag1 I även
syskon. betyder utdelning och aktievinst, också förDet att en
passiv aktieägare, syskon till någon aktivär är ägaresom som

bolaget, i deni kommer arbetsinkomstbeskattas månatt
överskrids. sak torde denna smitta3:12-utrymmet l vara

obefogad. torde knappast förekomma någon företags-Det att
ledare skatteskäl använder syskon för långvarigt bulvan-av
innehav aktier. Syskon torde förekomma sällansnarastav mer

den rollen helt oskylda andra skäli stårän personer, som av
företagsägaren eller för den aktuella transaktionen.anlitasnära

transaktioner i skatteplaneringssyfte kanKortsiktiga med syskon
förekomma. transaktioner har dock ingetdäremot Sådana att

med 12-reglema.göra
passiv aktieägare inneharde allra flesta fall, där någonI som

företag, det sig ärvdaaktier i syskon lett rörett ettav om
aktier. passiva syskonen har berättigade krav på avkast-De en
ning på sin aktieplacering i relation till företagets resultat

oskylda Ofta det till och medaktieägare. såsätt ärsamma som
högre avkastningskrav andrapassiva syskon har änatt snarast

investerare. Motsättningar eller friktioner mellan syskonen är
därvid inte ovanliga. Tillämpningen 3:12-reglema innebär dåav

merbeskattning, ökar syskonenssakligt obefogad snarastsomen
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avkastningsansprâk, kan innebära företagssynvinkelsom en ur
oönskad kapitalavtappning företaget. Av dessa skäl börur
därför syskon uteslutas den i 12-reglema angivna närståen-ur
dekretsen. Utredningen föreslog också i sina tidigareett av
betänkanden SOU 1993:29 denna ändring, dock inteännusom
genomförts. Med hänsyn till den förståelse för de mindrestörre
företagens villkor finns hos politikerna detärsom numera
angeläget föreslå dennaåter inskränkning i 3:12-reglemasatt
närståendebegrepp.

den lagstiftningen2 nuvarande i rörande beskatt-I 12 mom
ningen fåmansbolagsdelägare finns regler med ohemulatreav
effekter det i och med den föreslagna lättnaden blir änsom mer
angeläget ändra Utredningen har dock inte hasig haftatt ansett
möjligheter inom den begränsade tidsramen behandlaatt
frågorna.

Enligta 3:12-reglema skall aktiv i fåmansföretagägare etten
fortfarande drabbas den hårdare beskattning utdelningav av
och aktievinster norrnalvinst, föreskrivs iutöver en som
3:12, i ytterligare år efter det bolaget10 upphörtatt att vara
famansföretag eller upphört aktiv. förrnodli-Iägaren att vara

huvuddelen våra sedan mitten 80-talet marknads-gen av av
noterade bolag drabbas huvudägaren denna hårdareav
beskattning de vinster inte tillkommittrots att som genereras

fåmansbolagstiden.under Risken för någon skatteskälatt av
skall fondera vinstmedel i bolaget sedan tiden före note-
ringen liten eftersom de aktieägarna kommerär nya som
vid noteringen får del i dessa vinster. Denna risk blir i fort-
sättningen mindre eftersom utdelningen till del blirännu stor
lägre beskattad i onoterade bolag i noterade.än

Likaså finns det fall där företagare för flera sedanår av
åldersskäl lämnat företagsledningen och där företaget
därefter produkter eller uppfinningar ökatgenom nya
lönsamheten väsentligt. Genom 3:12-reglema blir avkast-
ningen den tillfaller den passive beskattadnär ägarennu som
arbetsinkomst han inte hafi något med avkastningenstrots att
tillkomst göra.att

Även i den hittillsvarande situationen det tioårigamåste
kvarhållandet fåmansföretagsbeskattningen onödigtav anses
långt och medför i många fall oberättigad merbeskatt-en
ning. detI blir den långa karenstidensystemet ännya mer
onödig. saknasDet sakliga grunder för ha längreatt en
karenstid år.6 Karenstiden bör därför förkortas iän enlighet
härmed.
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effekter måsteockså retroaktivaharTioårsregelnb som anses
redantill företag,felaktiga. Så harheltmateriellt ägare som

införandefåmansbolagsreglemasochskatterefonnensföre
påmarknadsnoterats,ochfåmansföretagupphört att vara

fåmansbo-aktivablivit beskattadetioårsregelngrund somav
aktieinnehav,återståendesittförsäljningvidlagsägare av

aktiv ivaritlivstid aldriglagstiftningensunderhanatttrots
underintjänadebolagetvinstmedlen iföretaget. Tvärtom är

skattesatsoch högbolagsskattesatstid med högen
lönvinstenfönnånligaredetutdelning, då att ta ut somvar

för 3zl2-reglemagrundendvsutdelning,föri stället som
saknades.helt

regelnågoninnehållerlagstiftningen inteEftersom av
tillbakalängreskall räknastioårs-perioden inteinnebörd att

lagstiftningeninförande har3:12-reglemasförfrån tidenän
begränsningsregel börsådantolkning. Engivits denna

verkanmed retroaktivoch helstinförasomedelbart om-
rättsförlusterdeför upphävaså nådevägeninte attannat -

fått3:l2-reglematillämpningenorimligaden i sak avsom
fall.i dessa

retroaktivi-frånbortsettsådan regeltyckaskanDet att en -
karenstidens.k.denobehövligskulleteten omvara-

nämligen3:12-lagstiftningen harår.förkortas till snartsex
retroaktiva effektemadekraft år. Menvarit i än sexmer

fårnansföretagupphörtbara företagberör inte att varasom
också,träffarinförande. Deföre 3:12-reglemas ettsom

Skatterättsnämndenförhandsbeskedsärende iavgjortnyligen
tillgiltighet utsträcktsfåmansföretagsreglemasvisar sedan

hitflyttadeutländska företag,tillocksågälla ägareatt
utländska företag.tillpassiva ägarenumera

medborgare,utländskdet frågaärendetI somom envar
och drevSverige ägdeflyttade tillinnan hanunder tiden ett
fanns ingenfamiljeföretag utomlands. Detframgångsrikt
flyttade tillhanFlera år innantill Sverige.anknytning

företagsledandeåldersskäl denhanlämnadeSverige av
och avsågtill Sverigeflyttade nyligenverksamheten. Han att

företaget. Enligtdet utländskaaktier isälja sina rättsnämn-
arbetsinkomstbeskattasdel vinstentolkning skulledens en av

tioårs-periodenföretagsledare inomaktiveftersom han varit
i Sverigeinte bosattvid den tidpunktenhanoavsett att var

varit skattskyldig iaktiva tidnågonsin under sineller
materiella resultatetbolaget.heller inte DetSverige, liksom

medoch stötande. Ocksåoskäligtmåste grovtanses vara
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hänsyn till utländska bolag ägda svenska skattskyldigaatt av
faller under 3:12-reglema krävs således den ändringennu av

karenstiden den inte sträcker sig längre bak i tiden tillatt än
den dag då bolaget och kom falla underägaren att

12-reglema.
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Särskilt yttrande Janssonexpertenav

regelsystemet företagsbeskattningennuvarande inom upplevsDet
de skattskyldiga, rådgivare och skatteförvaltningenav avav som

i många avseenden mycket komplext. höga komplexitetenDen
leder förutom till felaktig tillämpning också till de skattskyldi-att

just grund komplexiteten i regelsystemet, underlåterpå attga, av
tillämpa reglerna varigenom syftet med dessa, neutralitett.ex.
mellan Företagsformer, inte Riksskatteverketuppnås. har

iregeringens uppdrag RSV 1995:10, lämnat förslagRapport
förenklingartänkbara beskattningsreglema. Bland förslagenav

ingår bl.a. slopande den s.k. lönesummeregeln.ett av
Utredningen föreslår för skattskyldiga in-stornu en grupp av

förande ytterligare beräkningsnivå, lättnadsutrymmet.av en
Förslaget innebär också lönesummeregeln ökad vikt. Regel-att ges

kommer, utredningens förslag leder till lagstiftning,systemet om
bli komplext och svårtillämpat.änatt mer

utredningen framgår alla övervägda lösningar förAv att av-
skaffande eller lättnader i den ekonomiska dubbelbeskattningenav
har avsevärda nackdelar och det kan i frågasättas någonatt om
ändring överhuvudtaget behöver Direktiven ålägger emeller-göras.
tid utredningen förslaglämna på lättnader. Min uppfattning äratt

den utredningen föreslagna lösningen förmodligen denatt ärav nu
dåligaminst de övervägda lösningarna.av

enligt min absolutmening nödvändigtDen med fortsattär ett
utredningsarbete inriktat inom för de principeratt ramen som

års skatterefonn lade fast förslag1990 på förändringar regel-ge av
med syfie åstadkomma enkla och lätthanterliga regler.systemet att

enkla finnasSådana regler borde alternativ för de företaga-ettsom
inte sig ha eller andra skäl inte villnyttare som anser av av
det förfinadetillämpa och komplexa regelsystemet.mer
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yttrandeSärskilt Larssonexpertenav

Sammanfattning

företagsbeskattning medinvesteringsvänligfå stabilSka Sverige en
inbegripet beskattningendärienhetlig kapitalbeskattning, ävenen

form bolagsskatt, måsteavkastning ikapitalets avav
investeringar i alla företag.generellt fördubbelbeskattningen slopas

förstaframlagda förslaget kanutredningen utgöraDet ettav
därför genomföras,börgenerellt slopande. Detsådantmot ettsteg

dubbelbeskatt-hälften lindrartill cirkadet inte änäven merom
denför onoterade företag. Föroch då enbartningen, stora massan

andel kapitalavkast-mindrekommermindre företag ännu aven
detenkelbeskattasendast omkring 40 %,ningen, att genom nu

förslaget.presenterade
följande.borttagande kortför generelltSkälen ärett

massarbets-ekonomisk tillväxt ochsituation med lågSveriges
investeringstaktbetydligt högrehävas medkan baralöshet änen

kapitalavkastningkapital ochdecenniemas. Skattde ärsenaste
stynnedlet.det viktigastesammanhangi detta

praktiken desvenska företagen, ifåtal deEndast störreett av
utländskt ellertill enkelbeskattathar fri tillgångbörsföretagen

kapital från andrainstitutionellt kapital eller tillsvenskt ägare som
utdelning. Onoterade företag harfull skattinte betalar mottagen

kapitalkällor.undantagsvis tillgång till dessaintetvärtom änannat
därför huvudsakriskkapital tvingas dessa ifå tillgång tillFör att

eller till kvarhållnadubbelbeskattat kapitalförlita sighelt
dubbelbeskattas innan de nårde följaktligenvinster, vilka även

uppfattning,Kapitalmarknaden alltjämt, enligt mininvesteraren. är
i praktiken inte har rimligsegmenterad alla företagså starkt att

alla kapitalkällor.tillgång till
försäkringsbolag placerar pensions-detta fåExempel på är att

får användasden kvotonoterade företag. Intei somensreserver
Försäkringsbolag och andrautnyttjas.placeringarför sådana

familjeägt åkeri eller andraiinvesterar inteinstitutioner ettt ex
komma frånRiskkapitalet där måstesmåföretag.typiska ägaren

hushåll.och privata
avkastningenslopande skulle innebäragenerelltOm attett

kanmotsvarande grad, vilket utredningenbörsaktier stiger i menar
alternativplacering i allmänhet ingetsådankomma ske, äratt en

till det företagettill mindre företag.för Det ärägare resurser-egna
företaget köpa börsaktier heller isälja ochkoncentreras. Att ärna
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allmänhet inget alternativ för aktiv företagare. endastDet påären
marginalen börsplaceringen kan alternativ investering.som vara en

Detsamma gäller för riskkapitalister vissavsatten grupp som en
del sitt kapital för investeringar i onoterade företag medav stor
chans/risk, vilka ofta innovationsbaserade.är

Dubbelbeskattningen höjer avkastningskraven på investeringar
i de företag inte har tillgång till kapital från enkelbeskattadesom
utländska placerare och institutioner. Slopas den blir fler investe-
ringar lönsamma och kan därmed genomföras. Med slopad dubbel
skatt blir marginalskatten densamma på "vanligt" riskkapital som

lånekapital och institutionellt och utländskt riskkapital.
För undvika tröskeleffekter vid börsnoteringatt och för atten

öka den totala andelen riskkapital direkt i företagen börsatsassom
slopandet ske för såväl företag,små dubbel-stora ävensom om
beskattningen otvetydigt har negativ effekt investeringarstörst
i onoterade företag. Därmed skapas principiellt enhetligäven en
kapitalbeskattning har förutsättningar bli stabil.attsom

Den anslagna finansieringsramen 3,5 miljarder, 1,5varav
miljard kommer från minskade vinstreserveringsmöjligheter, räcker

förinte generellt slopande. Resterande miljarderett 2 finns redan
för kompensera tidigare höjningar.avsatta att Inte till heltettens

slopande dubbelbeskattningen på onoterade bolag räckerav ramen,
enligt utredningens beräkningar och antaganden. Fråga alltsåär nu
endast omkring SO-procentigt slopande förett onoteradeom
företag, för flertalet mindre bolag lägre. Detta börännu tillmana
eftertanke.

Förslaget kan den bakgrunden i sig framståmot "halvdant",som
förutom det finansieras skattehöjningaratt på företagen ochgenom
deras Förslaget iägare. sig alltså inte den företagareger av
efterfrågade stabiliteten i företagsbeskattningen, det inte iom
samband med genomförandet tydligt deklareras denna grundatt
inte kommer försämras endast byggas vidareatt på.utan

Det utredningen presenterade lättnadsförslaget kan sägasav
innebära principiellt genombrott för den s.k. lönesummeregeln.ett

det avseendetI förslaget positivt.är Förslaget diskriminerar
emellertid alltjämt de minsta aktiebolagen och deras ägare genom

lönesumman inte får medräknas i underlaget föratt utdelning från
företag med två eller färre anställda. saknasDet enligt min
uppfattning skäl behålla de två hindrar löne-att spärrar attsom
summeregeln användbar för deär minsta bolagen. främjaAtt
investeringar och anställningar i dessa bör väl så angelägetvara

i de något bolagen. Dessa regler bordestörre kunna slopas vidsom
fortsattaden behandlingen förslaget i departementet.av
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förstagenomförasdettalättnad bör motEn stegetttrots somnu
och ionoterade företagslopande förhelthandi första ett senare

slopande.generelltsteg ett
skulle försvinnareforminte färdigIntrycket rege-omav en

anvisadeförslaget direktbehandlingenden fortsattavidringen av
arbetsmark-delar deavvecklafinansieringytterligare att avgenom

Härigenom kantill företagen.företagsstödnadspolitiska som ges
onoteradefrånför utdelningfallenkelbeskattning ifull vart ges

utdelningenbeskattadekapitalinkomstför hela denochföretag som
fåmansbolagen.frän

utred-understryksreformfullständigsådanVikten aven merav
lättnadsförslagetpresenteradedetslutsats,ningens ävenatt nuegen

medför investeringarriskmed lågför investeringarbetyder änmer
utred-enligtförstärkerbegränsade lättnadenrisk.hög Den t.o.m.,

investeringar.riskfylldamissgynnandenuvarandeningen, av
fråganbakgrundendenutredningenPostitivt attmotär att anser

mindreinvesteringar iriskfylldaavkastning påinvesteraresom
möjligheternamedtillsammansbör belysas attföretag närmare
omvandla högreegendomföretagsfrämmandehjälpmed av

beskattade kapitalinkomster.lägretillarbetsinkomsterbeskattade
uteslutafå tillåtasbör inteförhindra detIntresset att senare

iinvesterarkapitalavkastning förtill fullmöjligheten ägare som
risk.fåmansföretag med hög

medprincipförslagdärförAvslutningsvis ett egetpresenteras
särskiltfârnansaktiebolag,iför investeringarriskneutrala regler

företag.innovationsbaseradeframgångsrikaföravsett

Direktiven

deutredningsuppdraget såsyftet bakomhar tolkatUtredningen att
iöka investeringarnaskallutredningenförslag presenterarsom

därför intesammansättning harsparandetsiFörändringarSverige.
slopadförordaintedragit slutsatsenutredningen attnärvägts en

föreller enbartägarsidanvarken generellt pådubbelbeskattning,
svenska skattesystemetFörändringar i detonoterade företag. som

utred-kan, enligtinvesteringsstimulerande verkanhar allmänt
ochandra länderSverige och iinvesteringar ileda till bådeningen,

uppdraget.syftet bakomdärmed inteuppfyller
åtgärder kan kortföreslagnaoch kravtolkningOm denna

harsvenska företagareuppfattningmin störreärsägas attatt
uttryck för.vad utredningenför Sverigeförtroende än ger
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Behovet slopadgenerellt dubbelbeskattningav en

Dubbelbeskattningen bör slopas generellt för samtliga företag.
Skälen för slopande dubbelbeskattningen väl kända ochärett av
har framförts tidigare i betänkanden från utredningen. Jag attanser
de slutsatser där redovisats kvarstår. vill i dennaJag delävensom
hänvisa till vad framförs i yttrande sakkunnige prof. Lodin.som av

Huvudskälen för generellt slopande följande.ett är

Sett investerarens synvinkel får inte det sammanlagda uttagetur
bolagsskatt och kapitalskatt riskvilligt kapital högreav vara
på lånekapital.än

Avkastningskravet investering bolagets synvinkelsetten ur
måste vidare utgångspunkt densamma oavsettsom vara om
finansieringen sker med riskkapital, kvarhållna vinsterexternt
eller lånekapital. saknas skäl till skattesystemetDet princi-att
piellt skall finansieringsforrn.valetstyra av

Denna neutralitet inställer sig först enkelbeskattning, ellernär
någon form enhetlig kapitalbeskattning, införts.annan av

Ska någon finansieringsforrn positivt särbehandlas detär
lägre avkastningskravtvärtom på riskkapital för attgenom

därigenom få fram fler investeringar och stärka företagen.
befinnerSverige sig inte i den perfekta värld där kapitalet fritt

kan mellan olika finansiärer och olika företagströmma någrautan
helst institutionella eller givna hinder, vilketnaturensom av

utredningen utgå från. bästa fall kanI endast vissasägas attsynes
företagen på börsens A-lista frihar tillgång till olika finansie-av

ringsaltemativ och därmed oberoende avkastningskravenär attav
varierar beroende på hur investering finansieras.en

föreliggerTvärtom betydande praktiska hinder för kapital att
söka sig till onoterade företag, och särskilt då de minsta företagen.

gäller informationDet till investerare, möjlighet inflytan-utövaatt
de företaget, likviditet i placeringen, beroendeöver andra ägaresav
finansiella styrka och uthållighet, huvudägares och företagsledares
kompetens och möjligheter leda företaget i olika skeden.att
Svårigheten uppskatta och värdera dessa omständigheteratt
påverkar tillgången riskkapital. allt väsentligt finns deI där och

givna. Företagsmiljön i företagär i allmänhetstörreett är en annan
den i mindre företag, varför många idéerän och projekt inte passar
utveckla i organisationer. så fall dörstörre I de eller bliratt aldrig

genomförda.
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övertygad dubbel-utredningen intesigdet kännerTrots attom
företag. Med utred-för onoteradebör slopasbeskattningen ens

generell sänkningdess slutsatsochningens att en avresonemang
föredra framför slopadgivet lägei varjebolagsskatten är att

endast för onoteradeden slopasdubbelbeskattning, även om
skulleutredningenlogiska slutsatsenblir denföretag, ävenatt

sammanlagd skatt risk-föreslå högrebereddkunna attvara
enkelbeskattning.hadeSverige i daglånekapital,kapital än om

utmanande slutsatsdennaFörklaringen till attsynes vara
börsnoteradebedömningför utredningensutgångspunkten är

olika finansiärer ochkapital fråntillgång tillmed friföretag att
Varifrånutifrån börskursen.avkastningen bestäms pengarna

för finansieraroll. Kostnadeningenspelar såledeskommer att en
utdelning befriadefrån skattdärför deinvestering styrs av

sedansådan börsplaceringlånefmansiärer.och En ärinvesterarna
företag.investering i mindretillalternativet etten

utsträckningienkelbeskattade investerarepraktikeniAtt stor
förefallerbörsföretaginvesteringar i vissakapitalkostnaden förstyr

aktierna i debakgrund endast 17sannolikt procentattmot avav
omkring 80hushåll medan övrigabörsföretagensvenska ägs av

institutio-svenskautländska investerare,aktiema ägsprocent avav
från skattdelvis befriadehelt ellerbolag antingenoch ärsomner
för dessaagerande spelarHushållensutdelning.på mottagen

hellerinteunder förutsättningmindre roll,företag attav
betydelse.ägarsammansättningen är av

100generelltonoterade företag kanI sägas närmastatt procent
betalarfrån hushållindirekt kommerdirekt ellerägandet somav

A-listan,börsföretag utanför dvsutdelning.skatt på Imottagen
delvis finansierasfinns företagoch O-listomaOTC som av

och institutioner.utlänningar
ägarsammansättningeni alltsåonoterade företagFör ärgemen

börsföretagen.annorlunda den förfmansieringsaltemativen heltoch
investeringar finansie-avkastningskravtillleder högreDet som

Avkastningskravendubbelbeskattadefrånmed riskkapital ägare.ras
högreblir därmed i praktikenmindre företaginvesteringar i än

företag.investeringar ipå större
skriver,precis utredningendetta blir,Konsekvensen attsomav

företag blir de inteinvesteringar iinte vissa störregörs av,
blir för dyraden beskattningeneftersom de attextragenom

allaföretag. skäl "passar"finansiera i mindre Av nämntsovansom
heller föds alla idéer ochinte i företag.investeringar Intestora

blir fördär, varför antal de investeringarinnovationer ett somav
genomförs avkast-genomföra i mindre företag intedyra att om
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ningskraven där högre. Med sådan ordning har Sverige inteär en
råd.

Enligt min mening högst sannolikt antagande basen förär ett att
finansieringen det svenska näringslivet, med bred basav en av
mindre företag,och medelstora under överskådlig tid kommer att

inhemska investerare. hellerInte på längre sikt kommervara
sannolikt utländska investerare investera i börsnoteradeatt ens
svenska företag i tillräcklig omfattning, inte svenska hushållom

institutioneroch själva och investerar i sina företag. Atttror
företag utanför börsens A-lista skall locka internationella investera-

tillräckligi omfattning inte sannolikt. Vidare kommer inteärre
mindre företag tillräckligt med riskkapital kunna få tillgångatt utan
till lånekapital i nödvändig omfattning. Det gäller särskilt mindre
företag med immateriella tillgångar i allmänhet och företagstora

tjänstesektominom i synnerhet.
privata inhemskaDet riskkapitalet får således anses vara

nyckeln till möjligheten i kapitalmarknad lockaöppnareatt en
såväl svenska institutioner utländska investerare. En rimligtsom
hög soliditet i företagen därtill nyckeln till erhålla lånefinan-är att
siering. Utredningens tolkning utredningsuppdragetsnäva ärav
således felaktig.

Behålls Skatteregler för företagen innebär högresom
avkastningskrav riskkapital konserveras beroendet antalettav

företag och utländska finansiärerstörre med låg eller obefintlig
skatt avkastningen. Vidare bör de grundläggande skattemässiga
förutsättningarna för företagen desamma. Till dem hör denvara
övergripande utformningen kapitalbeskattningen, vari innefattasav

beskattningen företagens vinster.även frånDet detta längreärav
och övergripande perspektiv frågan dubbelbeskattningmer om
måste ses.

slopandeEtt dubbelbeskattningen enbart för onoteradeav
företag innebär dessutom, utredningen pekat på, huvudäga-attsom

sina företag, låt först efter tio fårår,att noterare som avser vara
högre skattekostnad sinapå investeringar. Detta kan haen en

avhållande effekt på dessa.
Som pekats i kommentaren till direktiven belyser utred-ovan

ningen dubbelbeskattningens effekter enbart utifrån syftet att
främja investeringar i Sverige. Slopas skatten mottagen
utdelning innebär det dessutom fler kommer väljaatt attpersoner

sina riskkapital i företag i stället för iatt satsa andrapengar som
investeringsfonner. Tillgången riskkapital kommer alltså öka.att

börDetta ytterligare sänka avkastningskraven och främja investe-
ringar.
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inom näringslivet främjas också sannolikt hus-Dynamiken om
börsnoterade företagen ökar.andel ägandet i dehållens ävenav

felomvärlden haKan

endast med något undantagRedovisningen i betänkandet visar att
slopat lättatkonkurrentländer antingen helt eller påhar Sveriges

i raden länder slopa beskatt-dubbelbeskattningen. Senast attav
Finland. har slopatgrannländer och USAningen våra Norgeär

företag använder någondubbelbeskattningen för mindre som av
subchapter eller Limited Liability Company,företagsformema S

dubbelbeskattningen börsnoteradeslopandeLLC. Ett även avav
genomförts grund den budget-inteföretag har utretts avmen

befinner sigför närvarandesituation USA
i Sverige inte hardubbelbeskattningenhävdaAtt motsvaran-att

effekter grund landetssamhällsekonomiskt skadligade av
institutionella kapitalplacerare harantaletlitenhet, det stora som

utdelning och vårteller ingen skattlindrad storamottagen
skälen inte slopasutländska investerare, och de börberoende avav

underlag innanbör kräva omfattande empiriskthär,även ett
inte enligt minkan Något sådant harslutsatsen accepteras.

uppfattning utredningen.presenterats av
den kortfattade redovisningenSka någon slutsats dras av av

detvarför andra länder slopat dubbelbeskattningen, justskälen är
fonn diskriminerat investeringar och riskkapital.den i någonatt

dubbelbeskattning investeringar i mindre företag.Slopad av

skäl""ifrågasätter det föreligger rimligt godaUtredningen attom
företag.selektiv lättnad med inriktning endast mindreinföra en

"subventionering" sådana investeringar.skulle innebäraDetta en av
bör enhetlig enkelbeskattningJag att normen vara en avanser

subventionering investe-och lånekapital. talarisk- Att om en av
därför fel beskattningen risk-ringar i mindre företag är när av

mindre företag åtgärden neutraliseras medkapital i genom
beskattningen lånekapital.av

Införs enkelbeskattning endast i mindre företag innebär det som
fler investeringar blir lönsamma. Genom flernämnts attatt

investeringar då enligt min uppfattning kommer genomförasatt
också förutsättningar för ökad sysselsättning. precisskapas Det är

det bakgrunden till utredningens uppdrag.ärsom
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exempel frånEtt utredningen belysande. Avkastningskravetär
med kapital finansierad investering i företaget föreeget ären

bolagsskatt 14 efter bolagsskatt 10 och efterprocent, procent
ägarskatt 7 Tas ägarskatten bort och nöjer sigprocent. ägarnaex.
fortfarande med avkastning efter skatt på 7 behöverprocenten
investeringen endast avkasta före10 bolagsskatt i ställetprocent
för 14 för tillfredsställa Investeringarprocent att ägarna. som
avkastar mellan 10-14 genomförs då.procent

skatten utdelningTas bort både för och små företagstora
enligtkan, utredningen, mekanism uppkomma medför atten som

den positiva effekten uteblir. förutsättningEn för detta resonemang
alternativet till investera i småföretaget börsplace-är att att är en

ring, dvs substituerbarheten hög. Så enligt min uppfattningäratt är
fallet.inte

det,Tvärtom sannolikt flertaletär nämnts, att anta attsom ovan
till mindre företag i första hand investerar sinaägare ipengar

dessa. Det krävs mycket starka skäl innan dessa alternativtägare
investerar sina någon särskilt under utvecklings-annanstans,pengar
och uppbyggnadsstadiema. Förstahandsaltemativet investeraär att

deti företaget och utveckla detta.egna
bort skatt investeringarAtt alltså fundamental åtgärdta är en

för skapa för ytterligare investeringar och sysselsätt-att utrymme
ning, det i första skede sker endast iäven onoterade företag.ettom

avsnittet förhållandetI mellan mindre aktiebolag ochom
enskild näringsverksamhet skriver utredningen bakgrundmot av
förhållandet avkastning kapital i enskild näringsverk-att satsat
samhet princip enkelbeskattas, medan däremot avkastningsom

kapital i mindre aktiebolag dubbelbeskattas, den skatte-satsat att
mässiga kostnaden för aktiebolagsformen detta förhållande "ärav
begränsad eñersom familjeföretagare i viss utsträckning i ställeten
för tillskjuta aktiekapital till bolaget kan låna in kapital iatt
bolaget".

Om familjeföretagare väljer i omfattning lånastörreatt
kapital till bolaget dubbelbeskattningen i så fall, enligt utred-är
ningen, inte något problem förutom avkastningen på nödvändiga

kronor100 000 i aktiekapital.
Soliditetens betydelse för finansieringen företag bordeav vara

väl känd för utredningen. tillskjutet lånekapitalAv ägare är ur
andra finansiärers synvinkel inte substitut till riskkapital denav
anledningen lånekapital kan bolaget på mycket kortatt tas ur
varsel, medan riskkapital har helt i bolaget.annaten permanens
Riskkapitalet enligt teorin garantin för övriga lånefinansiärer,utgör
vilket i praktiken understryks bankernas och Finansinspektio-av
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antydningMed utredningenslånefmansiering.iriskensynnens
betydelse.saknaföretagende mindreSoliditeten iskulle närmast

Finansiering

innebäraskulledubbelbeskattningenslopandegenerellt ettEtt av
kort sikti fallintäktsbortfall änbetydligt avsattavartstörre nu

förintäktsbortfalletberäkningarUtredningensmiljarder. ett3,5 av
alltmedväl utförda ochdeslopandefullständigt är, även synesom

del beroendetillosäkra ochhögstunderlag,tillgängligt stor av
förluster,vinstförhållanden,antagandenvilka görs omsom

däriliggerosäkerheti företagen. En ävenutdelningsfrekvens mm
år.tillfällen undervid fleraändratsskattereglemaatt senare

detslopades 1994dubbelbeskattningenNär senast var
halveradmedmiljarder,omkringintäktsbortfallet 7uppskattade

Lodin-Söder-kför denkostnadenreavinsten. Nuskatt antas s
omkringbli 16slopandegenerelltförmodellenstenska ett

tillfinns med hänsynfinansiellamiljarder. Den tagenram som
slopagenerelltförföretagsbeskattningeniförändringartidigare att

yttrande,Lodinssakkunnigeutvecklas vidare idubbelbeskattningen
följande läggas.Därtill kanvartill hänvisas.

företagssektom.direktiven ske inomskall enligtFinansieringen
företags-antaluppfattning räknasminden bör enligtTill även ett

företagsstödensammanlagdabeskattning. Destöd och ägamas
sammanlagt 35miljarder,till omkring 50uppgår totalt avvarav
Med god vilja ochräntesubventioner.ochtill jordbruks-dessa går

miljarderomkring 5-10min uppfattningambitionhög är att av
arbetsmarknadspolitiska stödfrämst bland demedel,dessa avsatta

i stället finansieraavvecklas förkunnaföretagen, bör attsom ges
förförutsättningarHärigenom skapasdubbelbeskattning.slopaden

uppfattning harför konstgjorda. Dennajobb i ställetk riktigas
regeringen.skrivelser tillframförts itidigare

förberäkningarstödvinnaantagande när-Detta somavsynes
universitet.Forslund vid UppsalaAndersdocentvarande görs av
effektenriksdagens revisoreruppdragForslund utreder avav

uppfatt-preliminäraåtgärder.arbetsmarknadspolitiska Hansolika
idag utförsarbetendeomkring 50ning är procentatt som avav

arbetskraftordinarieskulle ha utförtsmed ALU-bidrag avpersoner
utförsgäller för arbetenandelstödet inte funnits. Samma somom

utförspraktikanter. arbetenolika slag För av personersomavav
preliminärtrekryteringsstöd andelenarbetsgivaren fårför vilka är
uppskattareget-bidragetdet gäller100 Närnärmare startaprocent.
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de erhållersjälva mellan 40-80AMS procentatt personer somav
företaget.stödet ändå hade startat

falldetta nettobesparing med iSlopas stöden innebär varten
belopp. preliminära uppskatt-omkring stödens Dessa50 procent av

uppfattningen omkring miljarderstöder alltså 5-10ningar att av
förutsättningaranvändas i syfte skapaföretagsstöden bör kunna att

användas till tillfälliga arbets-för s.k. riktiga jobb i stället för att
marknadspolitiska åtgärder.

finansiering viaUtredningens uppfattning i frågan om en
sådanföretagsstöd det inte finns något sägerär att attsom en

växling rationell. Frågan det möjligt visa deärär är attensom
orimligautredningen kräver. förefaller ochsamband Kravensom

därmed passiviserande.blir
behandlingenbör därför i stället i den fortsattaDepartementet
presenteradeanvända företagsstöd till "bygga på" detatt nu

fullständigt och generellt slopandeförslaget i riktning ettmot av
aktier.dubbelbeskattningen

risktagandeVikten regler inte diskriminerarsomav

bakgrund det övergripande målet generellt slopa dubbel-Mot attav
första lättabeskattningen det logiskt dubbel-är att ett stegsom

beskattningen onoterade företag. viktigt förslaget iDet är att
utformasdenna del strukturellt riktigt så det kansättett att

och första fullständigt slopandebyggas utgöra steget mot ett av
dubbelbeskattningen.

Strukturellt slår utredningen fast viktiga förhållanden vadtvå
riskneutraliteten i reglema.avser

det gäller reglerna för kvittning aktieförluster pekarNär av
utredningen den bristande symmetrin i beskattningatt av
vinst och förlust medför riskfyllda investeringar i genomsnittatt .
beskattas hårdare investeringar med begränsad risk.än

det gäller riskneutralitet i reglerna för aktiva delägare ochNär
i lättnadsreglema utredningen dessa missgynnarävenattmenar
riskfyllda investeringar lyckade utfall riskfylldapåattgenom
investeringar beskattas hårdare med dessa regler detutan att
finns någon kompenserande mekanism för misslyckade utfall.

Utredningens slutsats det presenterade lättnadsför-egen om nu
slaget det investeringar med låg risk framför hög-är att gynnar

Lättnadsförslagetsrisksatsningar. konstruktion innebär diskri-att
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mineringen riskfyllda investeringar i fâmansaktiebolag förstärksav
skattefri avkastning endast medges till viss nivå.attgenom upp

tillSkälet utredningen inte förslag bidrar tillatt presenterat som
förändra dessa förhållanden detta samtidigt skulle kunnaäratt att

för skatteundandragande lågavkastande hobbies,öppna attgenom
fastigheter och obligationer tillförs bolag och konsulteratt t ex som
driver sin verksamhet i aktiebolagsform därigenom skulle kunna
omvandla arbetsinkomster till lägre beskattade kapitalinkomster.

Enligt min uppfattning fäster utredningen väl vikt vidstor att
inte skapa för eventuella arbitragemöjligheter. Dessautrymme
hänsyn tillmäts alltför betydelse i förhållande till viktenstor av en
rättvis beskattning investerare med hänsyn tilläventagenav
risken.

företagsbeskattningen inte diskriminerar och hämmarAtt risk-
tagande avgörande betydelse för framväxten företag medär av av
god tillväxtpotential, särskilt innovationsbaserade sådana. Detta
gäller såväl tillverkande tjänsteproducerande företag.som

Ägare till riskfyllda verksamheter måste enligt min uppfattning
följaktligen få fullpå något marknadsmässig avkastningsätt
investerat kapital behandlat kapitalinkomst. Varken medsom nu-
varande regler eller med den föreslagna utformningen de s.k. få-av
mansaktiebolagsreglema i får3:12 dessaSIL hela detta.ägare
Svensk företagsbeskattning får inte längre fortsätta diskrimineraatt
framgångsrika företagare. hellerInte med sådan ordning haren
Sverige längre råd.

fundamentala frågaDenna i läge Sverige har låg tillväxtnärett
med få innovationsbaserade företag måste fortsättningsvisnya

uppmärksamhet den utredningen haft tidägnas större till.än nu
Olika uppslag måste diskuteras förutsättningslöst för få regleratt

främjar risktagande i stället för diskrimineratvärtom attsom
risker normalt.större äntarpersoner som

lösning kan enligt minEn uppfattning revisorn, vilkenattvara
redan i dag i revisionsberättelsen ska tillstyrka förslag till utdelning

, i anslutning härtill översiktligt granskar underlaget för beräk-även
ningen utdelningen. Utan alltför arbetsinsats bordestor extraav
revisorn i flertalet fall enkelt kunna kontrollera i underlaget föratt
beräkningen inte finns s.k. företagsfrämmande egendom, hobbies,
fastigheter eller obligationer och ansamlade vinster inte ärsom
företagsekonomiskt motiverade ha placerade i bolaget,att änannat
för få högre underlag för beräkning kapitalavkastningatt ett av
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från bolaget. fall revisorn flaggat för så kan falletdärDe att vara
sedan kontrolleras skattemyndigheten. Regler förkan närmare av

företagsfrämmande finnssk egendom i näringsverksamhet redan.
bör i sammanhanget de regler finns iVidare erinras USAom som

för motsvarande situation vilka utredningen i avsnittetnämns av
utländsk rätt.om

fram regler kan tillämpas revisorerAtt och skatte-ta som av
bakgrundmyndighet bör frågans betydelse formot storaav

finansieringen riskfylld verksamhet inte omöjligt. Enav vara
konsult behöver inte likviditet i form obligatio-t.ex.ensam en av

uppenbart överstiger vad kan företagseko-ner som som anses
nomiskt motiverat. Något dessa kontrollorgan borde kunnaav
tillämpa regler detta slag för möjliggöra rättvis beskatt-attav en
ning framgångsrika företagare tagit riskerstörre änav som
normalt.

bakgrund den korta tid tillMot stått utredningens tör-av som
fogande det positivt utredningen diskrimineringenmedgerär att

denna problemställning böroch belysas inärmareatt ettanser
vidare perspektiv.

Lättnadsiörslaget i sig

Utredningen har frånutgått nuvarande utformning av
fåmansföretagsreglema det gällt "fylla" de anslagna 3,5när att
miljarderna.

Utredningen har begränsat den lättnadsberättigade avkastningen
till 65 statslåneräntan för inte möjligheter föröppnaprocent attav
arbitrage. dennaJag rädsla överdriven. Begränsningenärattanser

olycklig dendå kommer påverka framtida "påbyggna-är ävenatt
der" börDen därför undanröjas vid den fortsattasystemet.av
departementsbehandlingen.

Positivt lönesummans ökar ochbetydelse den s.k.är att att
lönesummeregeln tillämpbar både detgenerellt verkligagörs när
anskaffningsvärdet används kapitalunderlag och företagetsnärsom
värde vid utgången 1992 underlag. Likaså det givetvisutgör ärav
bra den tröskeln för lönesumman får räknas med inäratt ena
underlaget, löneuttag i förhållande till den bäst betaldeägarens eget
anställdes lön, sänks från 150 till Utredningen120 procent. anser
därmed aktiv alltid bör tjäna den20ägareatt änprocenten mer
bäst betalde anställde.
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det räcker den aktive lön undantas. DenJag ägarensatt attanser
relevanta lönesumman i sammanhanget anställdas lön. Tröskelnär

slopas helt.bör
diskriminerande inslag de allra minstaEtt större gentemot

alltjämt lön under basbelopp, förutomföretagen 10är även att
inte föreslås inrymmas i den lönesummalön,ägarens egen som

kapitalunderlaget, dvs. den s.k. IO-basbeloppsregeln.får inräknas i
i praktiken lönesummeregeln i inte får någoninnebärDet att

förutomför företag med eller två anställdabetydelse ägaren.en
dessa företagstimulans öka sysselsättningen i alltsåNågon att ges

de allra minsta företagen.inte. diskrimineras alltjämtTvärtom
Även omotiverad och bör slopas.denna tröskelregel är

Utredningen har slopa IO-basbeloppsregelnövervägt att men
fårvalt höja procenttalet för den andel lönen ingåatt upp av som

underlaget. innebär enligt min uppfattning viktigti Detta ett
för lönesummeregeln, i de företag därprincipiellt genombrott

kan tillämpa den.ägarna
finansiella har utredningen inte beräknatsDen avsatta ramen av

till föreslå både slopande IO-basbeloppsregeln ochräcka att ett av
höjd andel lönesumman till den föreslagna nivån.en av nu

Anledning saknas emellertid diskriminera till de minstaägareatt
föreslåsföretagen så alltjämt ske. Regeln infördessom nu av

statsfinansiella syftet förslaget främjaskäl. Om bakom är attnu
och sysselsättning i de minsta bolagen börinvesteringar även

regeln slopas. Likaväl höjningen för denär procentsatsenen av
skattefria utdelningen väl motiverad skäl anförts.av som ovan

därförbör använda del den anvisadeDepartementet av ovan
finansieringen till direkt ändra förslaget innan det föreläggsatt
riksdagen.

Vid beräkningen lättnadsunderlaget bör, inte utdelningav om
kapitalinkomstbehandladedetmotsvarar utrymmet tas ut,som

resterande del detta få läggas till lättnadsunderlaget.utrymmeav
fårräcker inte endast resterande lättnadsutrymme IDet att sparas.

fall lättnadsunderlaget med åren urholkas i värdekommer attannat
anskaffningsvärdet, det kapitaldetta inte dvsså att motsvarar som

behålla, återinvestera bolaget.investerat och valt dvs iägaren att

Ett alternativt riskneutralt system.

för beskattning aktiva inkomst frånUtgångspunkten ägares ettav
fåmansägt aktiebolag borde i princip inkomstatt somvara
överstiger marknadsmässig lön kapitalinkomst, vilken följakt-är
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införharSådana tankarenkelbeskattas.ligen bör även presenterats
kanolika lönenormerbyggerPrincipenutredningen. att

företaga-företagsstorlekar Tarbranscher,för olikafastställas m m.
inkomstresterandemed normlönenenlighetlön i ärut enren

kapitalinkomst.
alla företagare,heltäckande försådantfåAtt systemett om

emellertid vidförhållandevis högt, sigprecision ställskraven ter
komplette-fall sannolikti såRegeln måsteanblick svårt.förstaen

typfallen,någoninteföretagareför avpassarsomras
reglerkapitalavkastningsbaserademed sätterkompletteras som

bolaget.kapitalunderlag i Dettatilli relationavkastningen ett
bolaget medkapitalet idet faktiskabörunderlag utgöras egnaav

finnssådanföretagsfrämmande egendom,för kavräkning oms
egendomHärmed börtillgångar.bland bolagets somavses

vinsteransamladekapitalunderlaget ellerökatillskjutits i syfte att
bolaget.borde tagitsuppenbarligenviss nivå utöver ursom

vilkenviss andel lönesumman,kapitalunderlag jämteDetta av
föreslagna 70utredningenlägrefall inte böri änvart avvara

sedanbörstatslåneräntanmed 10multiplicerat + procent,procent,
Överstiger marknads-denkapitalavkastning.behandlasalltid som

denna nivå börinvesteringar i företagetavkastningenmässiga
kankapitalinkomst.behandlas Denutdelning därutöveräven som

skapasådant skullevid taxeringen.ifrågasättas Ettalltså då system
beskattningen.efterfrågade riskneutraladen

betänkande visatutredningen i tidigareerinrasbörDet attom
sedan 1920-taletavkastningen börsaktiergenomsnittligadenatt

saknasAnledningstatslåneräntan 8varit att anta att+ procent.
lägre.onoterade bolag Tvärtommarknadsmässig avkastning på är

till denhögre med hänsyngenomsnitt någotbör den i anses vara
innebär.bolaginvestering irisk onoteratstörre ettsom en

sammanfattassynvinkelkan alltså företagarensReglerna sett ur
följande.enligt

Är behandlas"nonnallönelistan"marknadsmässig enligtlönen
det eller dettaden intekapitalinkomst. Omall utdelning ärsom

användaskapitalunderlaget och lönesummantveksamt måsteär
dvsunderlag,som

utifrån faktiskakapitalbehandlad utdelningBeräkna egna
företagsfrämman-Finns kdel lönesumman.kapitalet viss+ sav
dras från kapital-dennaegendom i bolaget ska värdetde av

underlaget.
den ifråga-kanmarknadsmässig nivåLigger utdelningen över

överstiger nivåntill den del denSkattemyndighetensättas av
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statslåneräntan 10 beräknad på det kapitalet+ ochprocent egna
viss del lönesumman.av

byggerEtt på dessa principer möjlighet tillsystem som ger
individuell förutsättningenrättvisa och har därmed bli stabilt.att

Även detta principförslag har för utredningen. Detpresenterats
har emellertid awisats utredningen i dess inledande konstateran-av

intede teoretiskt går det schablonmässigt skiljaatt änannat attens
arbetsinkomst från kapitalavkastning i fåmansföretag. Sannolikt är
denna slutsats förhastad problemet gått lösa i andra ländernär att

frågan har avgörande betydelse för utvecklingen i svensktom
näringsliv.
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Munck-PerssonyttrandeSärskilt expertenav

ekonomisk-teoretiskafråndetfram tillkommer ut-Utredningen att
dubbel-lättnad iselektivinföraskälinte finnsgångspunkter att en
skäldet saknasMotsatsvis börföretag. attför mindrebeskattningen

tillaktivastraffbeskattning ägareselektivbibehålla maven
mindre företag.

fåmansföretag i 3 §idelägareaktivaförsärskilda reglernaDe
aktivarbetsinkomst,syftar tillSIL12-12e att ensommom
skallaktievinst,ellerutdelningformsig itillgodogördelägare av

reglernabefintligatjänsteinkomst. Demedparitetibeskattas
skattskyldigamångauppfattasochmåletlångtskjuter över somav

inom 3:12-faktorerframför allt tvådiskriminerande. Det är
utövererfarenhetminenligt attmotreglema reagerarmansom

dem.förstårsmåföretagarefåkrångligasåreglerna attär extremt
defi-orättvisdjuptuppfattas ärfaktorn attDen somsomena

finnsnärstående. Detinnefattaraktiva delägarenitionen nogav
behandlas påskallaktiva delägaretillför bamförståelseviss att
minderåriga.barnenfalliföräldrarna, ärvartsätt omsomsamma

rättsmedvetandei folksförankringdet allsaknar attDäremot ex.
skall kunnaintebarnföräldrar tilleller satsasyskon vuxnavuxna

fallvidstraffbeskattasföretagnärståendeskapital i den attutan av
reavinst.utdelning eller

l2-reglema måsteförskattskyldigahos defåFör acceptansatt
idelägareomfattar aktivendastdeändras sådessa att som

iföretaget ellerverksam isjälvomfattningbetydande annatär
minderårigaocksåMöjligen kankoncern.företag inom samma

avgränsningennuvarandeinkluderas.make, Denliksombarn, av
artificiellatillleder3:12-reglemadrabbas avsompersoner

i varandrastvåkonstruktioner satsaratttypen pengargrannarav
fåmansföre-tillsyskonellerför i deti ställetföretag ettatt enegna

syskonets.iföretagi sinhellre änsatsartagare grannes
uppleverskattskyldigaberördaandra faktornDen gör attsom

utdelning intebeträffandedetorättfärdiga3:12-reglema är attsom
ochtjänstebeskattaskanbelopptak för hurnågotfinns stort som

tagitsfaktiskthög lönfinns med hursamband ut.ingetatt som
tjänstebeskattasskallutdelningendelhurRegeln stor somavom

lön harskäligmed regelborde kompletteras säger att omsomen
kapitalbeskattas.helheti sinskall utdelningensålyfts företagetur

småföretagareanledning krävaingenfinns nämligenDet attatt
allmänhet.folk ilönenivåerhögreskall ligga på än

skullevadsvårigheternamedvetenJag attär varaange somom
försökändåfallet. villindividuella Jaglön i det göra attskälig ett
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skissera sådan regel. Det självklartär närmast aktiv få-en att en
mansföretagare under förutsättning företaget har förmågaatt-
härtill lön uppgående till minsttar ut 7,5 basbelopp. Dettaen är-

för tillgodoräknande sjukpenning-gränsen och pensionsgrundan-av
de inkomst och torde därför eftersträvas generellt. Denna förgräns
tillgodoräknande fönnåner för närvarande 271motsvarar 500av
kronor. skiktgränsen för statlig inkomstskatt ligger för närvarande

209 100 kronor. Personer med inkomst skiktgränsenöver anses
i den allmänna debatten höginkomsttagare. Man alltsåvara anses

höginkomsttagare redan på betydligt lägre nivå 7,5 bas-änvara en
belopp. Skäl skulle därför kunna anföras för påståendet att om en
aktiv delägare i fåmansföretag ligger skiktgränsenett så haröver
han tagit skälig lön.ut en

individuellaI fall skulle dock lön motsvarande skiktgränsenen
Ävenframstå för låg. lön motsvarande basbelopp7,5 kansom en

i vissa fall framstå väl låg. För knyta till utredningensattsom an
förslag till lättnadsregler skulle kunna hävda aktivattman om en
fåmansföretagare lön motsvarande det högstatar ut antingenen av

procent120 den högsta lön betalts till någon anställd ellerav som
basbelopp,10 så har han tagit skälig lön.ut
Under förutsättning sådan skälig lön tagits bordeatt allut

utdelning och all reavinst kapitalbeskattas. Om 3:12-reglema bygg-
des enligt denna modell skulle reglerna med sannolikhetupp stor
vinna hos de flesta skattskyldiga.acceptans Dessutom skulle man
undvika rad krångliga Idetaljer i de nuvarande reglerna.en

Utredningens förslag till lättnadsregler i huvudsak sintar
utgångspunkt i de nuvarande 3:12-reglema. Eftersom 3:12-reglema
emellertid inte i sig neutralaär innefattar betydandeutan måttett

straffbeskattning för aktiva delägare och deras närstående,av är
utgångspunkten felaktig. Enligt min uppfattning måste förstman
i möjligaste mån 3:12-reglema mindregöra diskriminerande innan

kan börja tala selektiv lättnad för mindre företag.man ens om en
Utredningens förslag innefattar enligt min mening ingen lättnad för
aktiva fåmansföretagare, endast försök minskautan effekter-ett att

3:12-reglema. För passiva delägare innefattar förslaget dockna av
reell lättnad.en
Beträffande utredningens förslag vill jag i övrigt invända mot
det komplicerat och därmedäratt ytterligare försvårar för ägare av

mindre företag överblicka sin ekonomi ochatt själva deklarera.att
Vidare kan jag inte något rimligt skäl behålla denattse s.
takregeln i fråga beräkning löneunderlaget 3 § 12dom av mom
andra stycket 2 sista meningen i den föreslagna lydelsen.
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VirinSärskilt yttrande expertenav

yttrande Olof Lodinansluter mig till det särskilda SvenJag som
beträffar kvittning aktieförlusterVad särskilt fråganavgivit. om av

kvittningutredningen överdriver riskerna medjag att en avanser
angeläget behand-onoterade aktier. mycketnoterade Det är attmot

möjligt fulltoch förluster så långtlingen vinster ärsom symme-av
föreslås behållas liksom principenrestriktionertrisk. De omsom -
värdet förluster och kapitalkostnaderbegränsning till 70 % av av

effekternadem harendast attresurser parera avgynnar som-
orättvisa dem drabbas. sådantreglerna och upplevs Ettsom av som

verkar demoraliserande.inslag i skattesystemet
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Direktiven

uppdragetSammanfattning av

företagsskatteutredningårsuppdras 1992tilläggsdirektivGenom
dubbelbeskatt-ekonomiskai denlättnadutredaFi 1992:11 att en

handgäller i förstaUppdragetaktiebolagens vinster. ettningen av
skulleföretagföretagsnivå. Ettmed lättnad pågenerellt system en

delvis avräkna denellerbolagsskatten heltfrånsådanti systemett
och påfrån företagetutdelningSverigebetalas iskatt som

i företaget.eller andelaraktierreavinster
inteavräkningssystemgenerelltsådantutredningenFinner ettatt

selektivtillförslagi stället lämnautredningeninföras, skallbör en
mindre företag.lättnad för

förslagutredningensmed inriktningbedrivasArbetet skall att
inkomståret 1998.fr.o.m.med verkangenomföraskunnaskall

Bakgrund

diskuteratsdess harochaktiebolagenBeskattningen ägareav
ekonomiskfrågangäller dettaSärskiltunder år.intensivt omsenare
kapitalet idetavkastningendvs.dubbelbeskattning, att egna

hosbolagsnivåsåväl i bolagetbeskattas ägarnaaktiebolag som
föreningar ochekonomiskagäller i frågaägarnivå. Samma om

dubbelbeskattningenekonomiskamedlemmar. Denderas av
avkastningenoftakapital ställsavkastningen på attmoteget

dubbel-Huruvidalångivarna.hosbeskattaskapital enbartinlånat
dock intekanekonomiskt problem avgörasbeskattningen är ett
led olika slagmångai huruppräkningenkel avavengenom

ekonomiskadeanalysfordrasställetbeskattas. Iinkomster aven
och skatten påbolagsskattenolika skatterna,deverkningarna av

ochutdelningar, reavinster räntor.
handi förstabrukardubbelbeskattningenDiskussionen om

ekonomisktvinster.utdelade Ibeskattningenhandla avom
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avseende dock skattebehandlingen kvarhållnaär vinster likaav av
eller intresse. Det handlar här på vilketstort störret.0.m. sättom

och vilka villkor företagen finansierar sina nyinvesteringar; med
vinstmedelnyemitterat kapital, med kvarhållna eller med lån.

Under harår reglerna för beskattningen såvälsenare av
företagen deras förändrats vid flera tillfällen.ägaresom

Med i förordning från 1960 fanns tidigare det s.k.ursprung en
Annell-avdraget. Avdraget innebar för aktiebolagrätt göraatten
avdrag för utdelningar nyemitterat kapital. avdragsrättenFör
gällde olika kvantitativa begränsningar. Genom olika regler sökte

också åstadkomma, schablonmässigt, avdrag skulleän attman om
enbart i de fall, där utdelningsmottagaren skattskyldig förges var

utdelningsinkomster.
Som komplement till Annell-avdraget infördes särskiltett ett

avdrag för utdelningar ickepå börsnoterade aktier i början av
År1980-talet. infördes1984 lättnad i dubbelbeskattningen ävenen

för kooperativa ekonomiska föreningar i form avdragsrätt förav
föreningen för utdelning medlemsinsatsema insatsutdelning.
Liksom för Annell-avdraget gällde i bägge fallen vissa kvantitativa
begränsningar.

Såväl Annell-avdraget det särskilda avdraget för ickesom
börsnoterade aktier avdraget för insatsutdelning infördes ochsamt
fungerade i miljö med smalt skatteunderlag skattebas och högaen
skattesatser.

Utredningen reformerad företagsbeskattning föreslog attom
Annell-avdraget, det särskilda avdraget för utdelningar icke
börsnoterade aktier och avdraget för insatsutdelning skulle
avskaffas SOU 1989:34. Samtidigt föreslogs en ny reserv,
skatteutjämningsreserven surv, sin koppling till detsom genom

kapitalet i företagen innebar lättnad vid beskattningenegna en av
såväl nyemitterat kapital kvarhållen vinst. det fortsattaIsom
lagstiftningsarbetet under skatterefonnen omprövades Annell-
avdraget och avdraget för insatsutdelning och riksdagsbeslutet i
juni innebar1990 dessa avdrag behölls.att

Frågan dubbelbeskattning prövades på 1992 årsnyttom av
företagsskatteutredning dir. 1992:61 och dir. 1992:94. be-Ett
tänkande presenterades 1993 SOU 1993:29 med ettsommaren
förslag till lättnad på ägamivå innebar endast halva be-attsom
loppet för såväl utdelningar reavinster skulle tilltassom upp
beskattning. Avdraget för insatsutdelning i kooperativa ekonomiska
föreningar skulle behållas enligt förslaget.

I den lagstiftning följde hösten 1993 avveks dock frånsom
förslaget utdelningsinkomster med tillämpning förattgenom
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avskaffadesSamtidigtskattefria.heltblevinkomståret 1994
gjordesVidareinsatsutdelning.föravdragetochAnnell-avdraget

någotinnebarbolagsskattenijusteringarandraflera ensom
periodiseringsfonder,meddärskattebas,bredare ersattessurven

1993 årsmedfördeSammantagetsänkt skattesats.någotoch en
finansieradesdelvisföretagensskatt försänkt ägarebeslut som

företagen.skatteuttaghöjtmed ett
medbeslutårs1993återtogshösten 1994lagstiftningGenom

utdelningarSåvälinkomståret 1995.och medfråntillämpning som
skattepliktiga.helheti sinblevandelarochpå aktierreavinster

delsinnebardock inte. DettaförändradesföretagsnivåReglerna
insatsutdelningföravdragetellerAnnell-avdragetvarkenatt

påliggakombolagsskattdels attåterinfördes, uttaget enatt av
följdbl.a.regler,årsföljde 1991vadnivåhögre än som enavsom

aktuelladenreserveringsmöjlighetema. Ibegränsningarna avav
framtidadockaviserades1994/95:25propositionen prop. en

kronormiljardermed tvåföretagsnivåskatteuttagetsänkning av
dennaåterkommit tillharRegeringenår 1997.fr.o.m. senare

frågandärfinansplan,reviderade attårsi 1995fråga, omsenast
aktualiserades. Iföretagmedelstoraochsmålättnadenrikta mot en

lämnatregeringenLagrådet hartillöverlämnatsnyligenremiss som
för privatperso-skattereduktiontidsbegränsadförslagdels ett om

återin-förslagaktiebolag, delsonoteradeinvesteringar i omners
insatsutdelning.förutdelningsavdragetförande av

Utgångspunkter uppdragetför

kapitalskatteområdetochföretags-utveckling påårensDe senaste
starktfinnsolyckligt. Detturbulent.mycket Detta ettvarithar är

därinvesteringar,ochsparandeförvillkorstabilabehov av
präglasi siginvesteringar,gällersärskilt vadbesluten, av en

till-innebärSkattereglerInstabilaosäkerhet.ofrånkomlig en
konsekven-realekonomiskade negativamedkommande osäkerhet

anledningdärför ansträng-finnsmedför. göradetta Det att nyaser
reglerför stabilaförutsättning ärstabila regler.finna Enningar att

förenasoch tillväxtinvesteringarföretagenseffekterpositivaatt
aktualiserarutfall.fördelningspolitiskt Dettagodtagbartmed ett en

överväganden.ochbedömningarrad
kapitalmarknadensvenskadenutgångspunkt ärförstaEn är att

kapitalmarknadema. Dettainternationellaintegrerad med destarkt
gradi Sverige i höginvesteringaravkastningskravetinnebär att

dessaaktiekurser,ochdvs.prisema,bestämt räntorär av
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kapitalmarknader. gällerDetta i första hand marknaden för låne-
kapital också marknaden för riskkapital i och med aktierattmen
i svenska företag i växande omfattning föremål för internationellär
handel.

denAv svenska kapitalmarknadens öppenhet utlandet följermot
avgörande skattepolitisk distinktion: I ekonomiöppenen en som

den svenska det i första hand beskattningenär företagenav som
påverkar investeringarna. Däremot påverkar beskattningen av
företagens och långivare skattenägare på aktier, bankmedelgenom
och obligationer främst sparandets sammansättning medan effek-

på investeringarna begränsade. förhållandeterna är Detta harmer
också betydelse för valet lättnad i den ekonomiska dubbel-av
beskattningen. I tillväxtperspektiv, där intresset fokuseras påett att
främja investeringar i Sverige, finns skäl föredra lättnaderatt

sänkt skatteuttag bolagsnivånpå framför lättnader iettgenom
ägarbeskattningen.

Förordet för lättnader bolagsnivå gäller i första hand för en
ekonomi med öppenhet omvärlden. I slutenstor mot en mer
ekonomi råder starkare samband mellan sparande och invester-ett
ingar. Om så fallet blir lättnader bolags-är och ägamivå mer
likvärdiga vad gäller de ekonomiska verkningarna.

ovanståendeI beskrivning de grundläggande mekanismemaav
betonas starkt den svenska kapitalmarknadens öppenhet. Detta är
i första hand relevant för företag med tillgång till destörre
internationella kapitalmarknadema.

kan hävdasDet små och medelstora företag inte haratt samma
tillgång till den internationella kapitalmarknaden större,som
börsnoterade företag. vissa situationerI kan dessa företag anses

för ransonering kapitalmarknaden, förhållandeutsatta ett som
kan föras tillbaka till olika slag brister i aktieägaresexternaav
infonnation dessa företag. Sådana informationsbrister kanom
innebära dessa företag i vissa situationer ställs inför högreatt
avkastningskrav företag.än större

Tendensema till uppdelning den svenska kapitalmark-en av
naden innebär emellertid inte små och medelstora företagsatt
kapitalförsörjning och de avkastningskrav dessa oberoendemöter är

avkastningskraven på den "intemationaliserade" delen denav av
svenska kapitalmarknaden. kapitalplaceraresUr synvinkel ären
sparande i mindre företag ofta altemativ till sparande i börsak-ett
tier, typiskt riskfyllt. Särskiltän gäller detta försettom mer

medan huvudägare ochägare, kanexterna entreprenörer göra en
värdering, där sparande i börsaktier mindre aktuellt.ärannan
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börsaktier jämfört medsparande ivärderingplaceraresEn av
vilkabedömningencentral vidblirföretagsparande i mindre av

investeringarna i dessafårlättnaderformerolikaeffekter av
företag.

entydigtfårföretagsnivålättnad påkonstateraskanFörst att en
i såvälinvesterabenägenhetenpositiva effekter storaatt som

nödvändigtdetägamivålättnader påVad gäller attföretag. ärsmå
begrän-lättnaderoch sådanagenerella lättnadermellanskilja som

företag.mindretill ägare avsas
regler prop.föregick 1994 årspropositiondenI som

omfattarägamivålättnadkonstaterades1993/94:50 att somen
börsnoteradeiinvesteringareffekterbegränsadetärbörsaktier

återgångskerbörskursenhöjningEñerföretag. temporär enaven
anpassningdennaUnder ochnivån.ursprungligatill den genom

effektenhuvudsakligadensvenskägda aktier. Dettaandelen ärökar
opåverkade.lämnasinvesteringarnamedan

skatten påreducerademedför denmindre företag ut-För
avkastningskravenisoleratreavinster,ochdelningar sett, att

motverkas dockeffektsjunker. Dennaföretaginvesteringar i dessa
uppfattarföretagi dessapotentiella placeraredelbetydandetill om

alternativ.börsaktieriplaceringar ettsom
börsaktieriplaceringaromfattarägamivålättnadEn som

place-börsaktier. Omefter skatt påavkastninghögreleder till en
placeringar i mindretillalternativfullgottbörsaktierringar i är ett

placeringar i deavkastningskravhöjtmedför dettaföretag ett
effektenavkastningskrav förtarhöjdaföretagen. Detta avsenare

aktier i de mindreoch reavinsterutdelningarskattelättnaden på
för dekonstaterades gällavadlikhet medbolagen. I storasom

mindrerealinvesteringar iavkastningskraven påbolagen kommer
sjunka.inteföretag att

ägamivå kanlättnad pågenerellinförabeslut1993 års att en
osäkra positivahögstovanstående bakgrund. Motkritiseras mot

ställaskansmå företagi såvälinvesteringareffekter stora som
särskilt börsaktier.skattelättnaden förentydigaden ägarna av

reavinster.skatten Enreduceradesbeslut1993 årsGenom
företagsnivåskulle läggas påutdelad vinstlättnadenmodell där

skulle åstadkommaskvarhållen vinstmedan lättnaden på genom en
huvudsakhar ireavinster hosreducerad skatt på ägarna samma

kvarhållen vinstföljerregler.verkningar 1994 års Detta attavsom
blandad modellutdelad vinst. sådanöverstiger Enstorleksmässigt

aktuell.därför inteär
begränsning tilldvs. medselektiv lättnad på ägamivå,För en

annorlunda jämförtsituationen delvismindre företag, ärägare av
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med generell lättnad ägamivå. selektivEn lättnad påverkaren
varken börsföretagen eller deras gällerDetta såväl före-ägare.

realinvesteringar avkastningen efter ägarskattertagens påsom
börsaktier.

förhållandetDet avkastningen efter skatt börsaktier inteatt
påverkas lättnad ägamivån för mindre företag innebär attav en
avkastningskravet investeringar i mindre företag kommer att
sjunka den reducerade skatten utdelningar och reavinster.genom

selektivEn ägarlättnad kan följaktligen i högre grad positivage
realekonomiska effekter generell lättnadän på ägamivån.en
Liknande effekter kan också uppnås selektiv lättnad pågenom en
bolagsnivån.

positivaOm investeringseffekter skall förenas med de
fördelningspolitiska önskemålen kvarstår således alternativ:tre en
generell lättnad bolagsnivå och selektiv lättnad kanen som
läggas antingen företags- eller ägamivå. Inför valet mellan dessa
alternativ krävs ytterligare överväganden.

första frågaEn gäller den önskvärda omfattningen av en
framtida refonn. deFör företagen gäller investerings-stora att
villkoren vid internationell jämförelse goda, denär trotsen
skärpning företagsbeskattningen skedde 1993 årsav som genom
beslut. Behovet förbättringar vad gäller deär småstörreav
företagen de skäl tidigare anförts, nämligen dessaattav som
företag i vissa situtioner för ransoneringär kapitalmark-utsatta
naden.

Samtidigt det olika skälär önskvärt skattereglema såattav
långt möjligt för olika slagär företag. Därigenomgemensamma av
undviks de gränsdragningsproblem, tröskeleffekter och snedvrid-
ningar förenade med selektiva lättnader.är Förekomstensom av
gränsdragningsproblem och tröskeleffekter, omfattning svårärvars

bedöma förhand, innebär risk för fastlagdaatt regler inteatten
blir stabila. Det situation det högstär angelägetär atten som
undvika.

andra frågaEn gäller de budgetmässiga förutsättningarna för en
reform. Reserven två miljarder kronor får bedömas heltom som
otillräcklig finansiering generell lättnad. påKravensom av en
sanering de offentliga finanserna utesluter ofmansierade skatte-av
sänkningar. En generell lättnad måste därför kombineras med
balanserande inkomstförstärkningar. tillkommandeDenna finansie-
ring bör ske inom för företagsbeskattningen. Detta medförramen

alternativet med generell lättnad förutsätteratt omprövningen en
andra inslag i företagsbeskattningen. En sådan omprövningav

aktualiseras andra skäl se beskrivningenäven uppdraget.av av
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lättnaderformernahuruvida de olikagällertredje frågaEn av
och hur de olikaåtagandeninternationellamed våraförenligaär
med avregleradeekonomifungera imodellerna kommer att en

förenligheten medhandlar här bl.a.kapitalmarknader. Det om
undvikamöjlighetendubbelbeskattningsavtal attingångna samt om

utlandet.skatteunderlag tillförloraatt
övervägande och stabilagenerellaönskemåletsärskiltskäl, om

hand skalli förstaprövningenden fortsattaförregler, talar att
företagsnivå.generell lättnad påmedalternativetinriktas mot en

aktualiserasframkomligdetta intefinner vägärOm att enman
före-de mindreriktadselektiv lättnad,medalternativet moten

tagen.

Uppdraget

företags-årsuppdras 1992anfördabakgrund detMot av
och lämplighetenmöjlighetenskatteutredning attprövaatt av

företagsnivå.dubbelbeskattningenlättnad igenerellinföra en
med detföretagsnivå i likhetlättnaderTraditionellt har
vinst.för utdelad Enavdragtagit formAnnell-avdragetsvenska av

förhållande tillnackdelar iemellertid vissaavdragsmodell har
utlandet skatte-för förlust tillriskerinnebär bl.a.utlandet och av

investeringar ieffekterpositivabalanserandeunderlag utan
avdrags-införa generelltaktuelltdärför inteSverige. Det ettattär

system.
modelltidhardebattenden alhnärma presenteratsI ensenare

möjlighetinnebärföretagsnivålättnadgenerell attför ensomen
innebärModellennackdelar.avdragsmodellensundvika att

sig detillgodoräknafårbolagsskattbetalningenvidföretagen av
ibetalatskattskyldigaeller begränsatobegränsatskatter som

reavinster.ochutdelningarSverige på
Uppdragetmodellen.i denutgångspunktsinbörUppdraget ta

frånför företageti formlättnadalltså rätt attgäller av enen
betalats iden skattavräknadelvishelt ellerbolagsskatten som

elleraktierreavinster påoch påfrån företagetutdelningSverige
företaget.andelar i

kompliceraderadlångaktualiserarmodellsådanEn en
frågatekniskt slag.ekonomiskt En ärsåvälöverväganden somav

skattebelastningföretagslåtalämpligtdet ettär att varat.ex. om
fram-redanModellen måsteägarkretsen.beroende även, somav

internationellt perspektiv.ingående ihållits, prövas ett
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avräkningssystemEtt företagsnivå anledning omprövaattger
vissa inslag företagsskatteområdet såväl systematiskaav som
budgetmässiga skäl. Detta gäller med periodiserings-t.ex. systemet
fonder, bl.a. innebär lättnad i beskattningen vinstsom en av som
hålls kvar i företaget. minskningEn eller slopande periodise-ett av
ringsfondema aktualiserar liksom andra minskningar av
reserveringsmöjligheter i sin behov forlustutjäm-övervägatur att
ning bakåt i tiden.

betydelsefulltEtt område kan påverkas de reglerannat ärsom
skall förhindra kedjebeskattning inom företagssektom.som

Ytterligare exempel områden påverkas på avgörandeett ettsom
Skatteregler vid omstruktureringar företag.sätt är Hithörandeav

frågor omfattas redan Företagsskatteutredningens uppdrag dir.av
1993:54.

Skulle utredningen finna avgörande hinder införamot att en
generell modell med avräkning på företagsnivå eller sådantatt ett

med hänsyn till komplexiteten, inte lämpligen börsystem, t.ex.
införas skall utredningen i stället utreda och lämna förslag till en
selektiv lättnad med inriktning på de mindre företagen. En lättnad
på företagsnivå bör därvid prioriteras lättnad på ägamivåmen en
kan i selektivt till skillnad från i generelltett system ett system-

alternativ.ettvara-

Redovisning uppdragetav m.m.

Utredningen bör samråda med Skattekontrollutredningen Fi
1995:05.

Utredningen skall bedriva sitt arbete med inriktning för-att
slag lättnad i dubbelbeskattningen kan leda till lagstiftningom en
hösten 1997 med tillämpning fr.o.m. inkomståret Tiden1998. för

redovisa utredningens arbete med skatteregler vidatt omstruk-
tureringar förlängs till utgången år 1997.av
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