
ÅVSKOUTM
item//ek/øzmskøz

ANNONS
.

Betänkande 0

års dningreklomskcme19%

SMU
:531997





H3

W
m Statens offentliga utredningar
WW 1997:53

Eg Finansdepartementet

Avskaffa
reklamskatten

Betänkande 1996 reklamskatteutredningårsav
Stockholm 1997



kan från kundtjänst. remissutsändningar och Fritzes,SOU och Ds köpas Fritzes För SOU Ds svararav
Offentliga Publikationer, uppdrag Regeringskanslietsforvaltningsavdelnmg.av

Beställningsadress: Fritzes ktmdtjänst
Stockholm10647

Orderfax: 08-690 91 91
Ordertel: 08-690 91 90

Statsrådsberedningen,på remiss. och Varfor. 1993.Svara Hur
förliten broschyr underlättar arbetet den skall på remiss.En som som svara-

Broschyren kanbeställas hos:
Regeringskanslietsforvaltningsavdelning
Distributionscentralen
103 33 Stockholm
Fax: 08-405 10 10
Telefon: 08-405 1025

ISBN 91-3 8-20562-9TRYCKERI ABNORSTEDTS
0375-250XISSN1997Stockholm



SOU 1997:53

ÖstrosstatsrådetTill Thomas

bemyndigade regeringenbeslut den decemberGenom 14 1995
särskild utredarechefen för Finansdepartementet tillkallaatt en

uppdrag reklambeskattningen.med göra översynatt en av
kammarrättslagmannenTill särskild utredare förordnades Per

Anders Lindgren.
biträda utredningen förordnades fr.o.m. den 24Att expertersom

hovrättsassessom Monica departements-januari 1996 Bengtsson,
Falck, departementsrådet Anita Johansson ochsekreteraren Monica

april direktörenskattechefen Sjöstrand, fr.o.m. den 1996Mats 17
fr.o.m. den oktober departementssekre-Rabe 1996Gunnar 1samt

Maude Svensson.teraren
Till sekreterare förordnades kammarrättsassessom Karin Nilsson

Edin.
Utredningen, arbetat reklamskatte-under 1996 årsnamnetsom

överlämnar härmed betänkandet Avskaffa reklamskattenutredning,
SOU 1997:53.

Särskilt yttrande har lämnats Gunnar Rabe.av
Uppdraget därmed slutfört.är

Stockholm i april 1997

Per Anders Lindgren

/Karin Nilsson Edin





1997:53

Innehåll

Förkortningar 11

13Sammanfattning
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .

Inledning och bakgrund

21Inledning
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .

Direktiven för utredningen 21
. . . . . . . . . . . . . .

Utredningens arbete 21
. . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Framställningar 21
. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .

Reklamen och utveckling 23dess
. . . . . . . . . .

svenska reklammarknaden2.1 Den 23
.. . . . . . . . . .

Europeiska reklammarknader2.2 25
. . . . . . . . .. . .

Reklamskatten 27
. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Reklamskattens tillkomst 27
. . . . . . . . . . . .. . .

Gällande regler i huvuddrag 28
. . . . . .. . . . . . .

Allmänt 283.2.1
. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .

3.2.2 Skatteplikt för 29annons . . . . . . . . . . .
Skatteplikt för reklam 293.2.3

. . . . . . . . . . .
skattskyldighet 303.2.4

. . .. . . . . . . . . . . . .
Beskattningsvärde3.2.5 30

. .. . . . . . . . . . . .
Skattesatser och redovisnings-3.2.6
skyldighet 30

. . . . . . . . . . . . . . .. . . .Återbetalning3.2.7 reklamskatt 31av . . . . . .
Beskattningsbeslut, förhandsbesked3.2.8
och överklagande 31

. . . . .. . . . . . . . .
3.3 EG-rätten 32

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inledning3.3.1 32

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EG-fördraget3.3.2 32

. . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3.3 EG:s lagstiftning 33

. . . . . . . . . . . . . .



6 Innehåll 1997:53

Reklamskatten i siffror3.4 33
. . .. . . . . . . . . . . . . .

ordningens brister 374 Den nuvarande
. . . . . . .

Inledning4.1 37.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Reklamskatten inte generell och4.2 är -
konkurrensneutral 38

. . . . . . . . . . . . . .. . . . . .
Reglerna otillräckliga och svåra4.3 är att
tillämpa 40

. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Reklamskatteutredningen 435
. . . . . . . . . .. . . .

Inledning 435.1
. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .

Reklamskatteutredningens förslag5.2 44
. . . . . . . . .

Allmänt 445.2.1
. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .

Annonsbeskattningen 445.2.2
. . . . . . . . .. .

Reklambeskattningen 455.2.3
. .. . . . . . . . .

förFörslaget har inte lagts till grund5.3
lagstiftning 50

. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Utredningens ställningstaganden

Överväganden6 förslag 53och
. .. . . . . . . . . . .

Inledning6.1 53
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

allmän och neutral skatt6.2 En 55
.. . . . . . . . . . . . .

Förenklingsfrågan6.3 55
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Skatten och6.4 EG-rätten 56
. . . . . . . . . . . . . . . . .

Reklamskatten bör avskaffas6.5 57
.. . . . . . . . . . . .

Konsekvenser avskaffande6.6 58ettav . . . . . . .. . .
Finansieringen skattebortfallet 596.7 av . . . . . . .. . .

Bakgrunden till ställningstagandenutredningens

Utgångspunkter 617
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Reklamskattens syfte 617.1
. . . . . . . . . . . . . . . . . .

generell och konkurrensneutral beskatt-7.2 En
ning 62

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Beskattningen7.3 skall enkel tillämpa 63attvara . . .
Förhållandet7.4 till 64EG-rätten

. .. . . . . . . . . . . .

8 Reklam i 65radio och TV
. . . . . . . . . . . . .. . .

8.1 Inledning 65
. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



1997:53 Innehåll 7

8.2 Den radiorättsliga regleringen 65
. . . . . . . . . . . .8.2.1 Radio- och TV-lagen 65

. . . . . . . . . . .8.2.2 Lokalradiolagen 69. . . . . . . . . . . . . . .8.2.3 Koncessionsavgiftslagen 70
. . . . . . . . .8.3 finnsVar TV-reklamen 70. . . . . . . . . . . . . . . .8.3.1 Marknät 70. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8.3.2 Satellit 71. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8.3.3 Kabel 72. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8.4 Var finns radioreklamen 73. . . . . . . . . . . . . . .Beskattning8.5 reklam i svenska TV-av

sändningar 73. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8.5.1 Inledning 73. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8.5.2 Traditionella sändningar 74
. . . . . . . . .8.5.3 Text-TV 75. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8.5.4 Försäljningsprogram 76. . . . . . . . . . ..8.6 Beskattning reklam i utländska TV-av

sändningar 76. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8.6.1 Inledning 76. .. . . . . . . . . . . . . . . . . .8.6.2 Svensk beskattningsmakt 77. . . . . . . . .8.6.3 Handräckning 78
. . . . . . . . . . . . . . . . .8.7 Radioreklam 80. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8.8 Sponsring 80. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8.9 Den tekniska utvecklingen 81. . . . . . . . . . . . . .Övergång8.9.1 till digital marksänd TV

i Sverige 81. . . . . . . . . . . . . . . . .. . .8.9.2 digitalaDen TV- teknikens
egenskaper 81. . . . . . . . . . . . . . . . . . .8.9.3 Den digitala TV-distributionens
möjligheter 82. . . . . . . . . . . . . . . . . .8.9.4 TV-tjänster i telenätet 83

. . . . . . . . . . .8.9.5 Multimedia 84. . . . . . . . . . . . . . . . . .8.9.6 digitalaDen teknikens konsekvenser
för reklambeskattning i TV 85en . . . . .8.9.7 Digitala ljudradiosändningar 86

. . . . . .8.10 Slutsatser 86. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .

9 Reklam i datakommunikationssystem 89
. . . . .9.1 Inledning 89. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9.2 Reklam på Internet 89. . . . . . . . . . . . . . . . . . .9.3 Beskattning reklam i datakommunikations-av

system 92. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .9.4 Slutsatser 93. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



8 Innehåll 1997:53

10 Reklamtrycksaker 95
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Inledning10.1 95
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Skattepliktig reklamtrycksak10.2 96
. . . . . . . . . . . .

Trycksaksbegreppet10.2.1 96
. . . . . . . . . . . . .

Reklamtrycksaksbegreppet10.2.2 100
. . . . . . . .

Bristande beskattningskontroll10.3 104
. . . . . . . . . . . .

Några övriga brister10.4 105
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Reglerna förenklas10.5 måste 107
. . . . . . . . . . . . . . .

10.6 Slutsatser 109
. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

EG-rätten11 Reklamskatten och 111
. . . . . . . . . .

Inledning11.1 111
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

EG-fördraget 11111.2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Skatteregler1l.2.1 112
. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Konkurrensregler11.2.2 112
. . . . . . . . . . . . . .

lagstiñning11.3 EG:s 113
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Punktskatteregler11.3.1 113
. . . . . . . . . . . . . .

Anpassning reklamskattereglema11.3.2 114av .
11.3.3 Mervärdesskatteregler 114

. . . . . . . . . . .
Strider reklamskatten11.4 EG-rätten 119mot . . . . . . .

12 Effekterna avskaffande 123ettav . . . . . . . . . . .
Direkta effekter12.1 123

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indirekta effekter12.2 124

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Konsekvenser för tidningarna12.3 124

. .. . . . . . . . . .
Allmänt12.3.1 124

. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
indirekta presstödet12.3.2 Det 125

. . .. . . . . . .
12.3.3 Sänkta annonspriser 127

. . . . . . .. . . . .
Några övriga konsekvenser12.4 130

. . . . . . . . .. . . .

13 Finansieringsalternativ 133
. . . . . . . . . . . . . . . .

Inledning13.1 133
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

reklampålaga13.2 Annan 134
. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Inledning13.2.1 134
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Allmänt för kostnader13.2.2 avdragsrättom
i näringsverksamhet 134

. . . . . . . . . . . .
13.2.3 Begränsningar i avdragsrätten for

vissa omkostnader 135
. . . . . . . . . . .. .

Avdragsrätt för reklamkostnaderl3.2.4 136
. . . .

13.2.5 Resultatposten reklam och 136PR
. . . . .

13.2.6 Begränsad avdragsrätt för reklam-
kostnader 137

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13.2.7 Omkostnadsavgift 139

. . . . . . . . . . . . . .



1997:53 Innehåll 9

Andra ñnansieringsaltemativ13.3 inom företags-
sektorn 140

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Beskattningen13.3.1 företag 140av . . . . . . . . .

13.3.2 Företagsstödet 142
. . . . . . . . . . . . . . . .

Höjd mervärdesskatt allmänna13.4 nyhets-
tidningar 143

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Reducerat13.5 presstöd 144

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13.6 Andra lösningar 144

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Finansiering13.6.1 avfallsskatten 144genom . . .
Andra förändringar13.6.2 på skatteområdet 145

.
13.7 Utredningens förslag 145

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Särskilt yttrande

Av Gunnar Rabe 147experten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bilagor

Kommittédirektiv1 151
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 Framställningar reklamskatten 155om . . . . . . . . .



v.22

ggggygg:âhiaârfiêâ

srmfvwr;X9

izogrsiiä



SOU 1997:53 11

Förkortningar

EEG Europeiska ekonomiska gemenskapen

EG Europeiska gemenskapen

EuropeiskaEU unionen

förordningenFPP 1984:247 punktskatter och pris-om

regleringsavgifter

InstitutetIRM för reklam- och mediestatistik

kommunalskattelagenKL 1928:370

lagenLPP 1984:151 punktskatter och prisreglerings-om

avgifter

allmänPR goodwillskapande verksamhetextern

RSL lagen 1972:266 skatt på och reklamom annonser

RSV Riksskatteverket

RÅ Regeringsrättens årsbok

SBS Scandinavian Broadcasting System S.A.

SFS Svensk författningssamling

SOU offentligaStatens utredningar

SR Sveriges Radio

SRU Standardiserade räkenskapsutdrag

SVT Sveriges Television AB

TV4 TV4 AB

UR Sveriges Utbildningsradio

World Wide Webwww



3;s3j;g:§5% §z:.;*-JA

nqzrwn:

J. :Laxå.

å§$i;;: :ngn:



SOU 1997:53

Sammanfattning

Inledning

Skatt infördes 1971 för finansiera utökat statligtatt ettannonser
Åretstöd till dagspressen. därpå föreslog djupt oenig reklam-en

utredning allmän reklambeskattning skulle införas. Trotsatt en
kraftig kritik från intill samtliga remissinstanser ledde förslagetnäst
till lagstiftning. Lagstiftningen skatt på och reklamom annonser
trädde i kraft den november1 1972.

Reklamskatten kom tidigt förorsaka tillärnpnings-att stora
problem för såväl de skattskyldiga skatteadministrationen.som

har underLagen åren varit föremål för antal ändringarett utan att
har kunnat komma till med problemen. Efter handrättaman

började kritik riktas skatten föräven dess bristandeatt mot
konkurrensneutralitet framför allt reklamen iattgenom nya
reklammedier inte träffades någon skatt. Tillämpningssvårighe-av

och skattens bristande likfonnighet ledde till reklam-terna att
skatteutredningen tillsattes med huvuduppdraget1986 att anpassa
lagen den omfattadeså reklam i och kommande reklamme-att nya
dier reklammeddelanden framställts teknik.samt som genom ny
Vidare skulle utredningen förenkla reklambeskattningen och
administrationen skatten.av

Reklamskatteutredningens förslag ledde inte till någon refonne-
ring reklamskattelagen. heller harInte lagen i något annatav

sammanhang förändrats, kritikennämnvärt trots att motsenare
skatten ökat i takt med den snabba framväxten reklam-av nya
medier och tillkomsten svårbemästrade kontrollproblem efterav
Sveriges inträde i EU.

Utredningens uppdrag

Utredningen har haft i uppdrag reklam-göraatt översynen av
beskattningen. Som utgångspunkt för utredningens förslag har gällt
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reklamskatten så långt möjligt skall generell för allatt som vara
reklam och konkurrensneutral mellan olika reklammedier.

Som sin främsta uppgift har utredningen haft undersökaatt
möjligheterna utvidga reklamskatten till i dag skattefriaatt
områden och förenkla beskattningsreglema, särskilt vadatt
beträffar beskattningen reklamtrycksaker, syftei underlättaattav
tillämpningen och administrationen skatten. Vidare har det varitav
utredningens uppgift analysera reklamskatten kanatt om anses
förenlig med gemenskapsrätten.

Kritiken reklamskattenmot

Reklamskattens brister kan i princip delas i olikatvå katagori-upp
den hörI de brister hemma medför skatten inteatt ärer. ena som

generell och konkurrensneutral. den andra återfinns deI svårigheter
hänger med reklamskattelagens regler otillräck-ärattsom samman

liga och svåra tillämpa.att
förhållandetDet reklamskatten varken generell elleratt är

konkurrensneutral framkommer i rad olika avseenden. Fören
tidningar gäller olika skattesatser. Skatt utgår nämligen fört.ex.

i allmän nyhetstidning med beskattningsvärdet4 procentannons av
11 i övriga fall. Till dagspressen, fack- och populär-mot procent

återbetalas för varje helt beskattningsår så del denstorpressen av
erlagda skatten viss skattepliktig omsättning.motsom svarar en
Annonsbladen omfattas däremot inte detta återbetalningssystem.av
Reklam i trycksaker framställts främst vissasom genom nyare
tekniker undgår beskattning. Svårigheten beskattnings-utövaatt
kontroll det gäller trycksaker införs frånnär medlems-som annan

i medförEU konkurrensstömingar mellan svenska ochstat
utländska tryckerier. framförMen allt träffar reklamskatten inte
reklam i reklammedier radio, och datakommunika-TVnya som
tionssystem.

Reklamskattelagens tillämpningssvårigheter kommer särskilt till
uttryck vad gäller beskattningen reklamtrycksaker. Här ärav

för bedömningstvister orimligt vilket bidrarutrymmet ävenstort,
till skatten kostar de skattskyldiga tryckeriema belopp iatt stora
administration. Andra tillämpningssvårigheter uppkommer när

Ävenbeskattningsvärden skall bestämmas. i övrigt det åtskilligaär
regler i lagen bidrar till ohanterligt beskattningssystem.ettsom
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Reklam i radio och TV

målet med konkurrensneutral reklambeskattninguppnåFör att en
förhar utgångspunkt utredningens arbete varit eventuellatten en

reklam i radio och utformad denskatt på bör så i alltTV attvara
väsentligt gällande beskattningsord-med denöverensstämmer
ningen. värde skall beskattas bör därför huvudsakligenDet som

motsvarande dag gäller för ochbestämmas på isätt som annonser
offentliggörande reklam. huvudregel bör således beskatt-Somav

detningsvärdet vederlaget för eller upplåtnautgöras av annonsen
reklamutrymmet. Beskattningen skall lätt tillämpa ochattvara
därför första hand redovisas den uppbär vederlaget föri attav som

Ävenreklamen, normalfallet programföretaget. dennasända dvs. i
skattskyldighet.premiss harmonierar med gällande regler om

sänds tillVidare bör utvidgad reklamskatt träffa all reklamen som
förekommersvenska TV-tittare, dvs. reklamen ioavsett om

eller utländskainhemska sändningar.
beskattning reklam i och TV-sändningarradio-En ärav

naturligtvis nödvändig för skapa balans i konkurrenssituationenatt
mellan dessa och övriga medier. sådan beskattning skulle dockEn

förenad med uppenbara tillämpningsproblem och i realitetenvara
genomförbarpraktisk enbart vad gäller reklam i svenska sändning-

ar.
Svårighetema svenskamed beskattning reklam i sändningarav

förväntaskan i första hand bestå i bestämma riktiga beskatt-att
ningsvärden och beskattningskontroll. gällerDettautöva oavsett

skulle skattskyldig. utvidgning beskattningenEnvem som vara av
skulle således endast kunna ske till priset erhöllatt ettmanav
synnerligen svårhanterligt och högst olämpligt beskattningsförfa-

Vidarerande. bidrar den tekniska utvecklingen till beskattning-att
sikt skullepå mycket osäker.en vara
effektiv beskattning den reklam Sverige frånEn nårav som

utlandet enligt utredningens möjlig åstadkomma.mening inteär att
beror främst möjlighetpå Sverige i praktiken skulle saknaDetta att

från andra länder erhålla information eller hjälp med indrivningatt
reklamskatteärendeni fysiska bosatta utom-som avser personer

lands och utländska juridiska personer.
Utredningen har sålunda kommit till slutsatsen förutsätt-att

saknas förningar utforma beskattningen reklam i radio ochatt av
den blirTV så lätt tillämpa och konkurrensneutral iatt att

förhållande till såväl medierna inbördes till andra medier. Ensom
beskattningsmodell går tillämpa förutsätter viss reklamatt attsom
lämnas utanför det skattepliktiga området. Med detta alternativ, att
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införa beskattning reklam i enbart svenska radio- och TV-av
sändningar, skulle emellertid inte syftet med reformering atten -
åstadkomma neutral skatt uppnås.en -

Reklam i datakommunikationssystem

iUtredningens utgångspunkter för beskattning reklamaven
varitdatakommunikationssystem har i princip desamma som nyss

i fråga reklamen i radio och TV.nämnts om
för datakommunikationssystem, förstaMarknaden reklam i i

hand har vuxit dramatiskt de åren. För uppnåInternet, senaste att
konkurrensneutral reklambeskattning krävs därför sådanävenatten

träffasreklam beskattning.av
förUtredningens genomgång förutsättningarna beskatt-enav

emellertidning reklam i datakommunikationssystem visar påav
otänkbartallvarliga problem det betraktasså måsteatt attsom en

sådan beskattning skulle ha förutsättningar fungera. Framför alltatt
efterlevnadenkan kontrollproblemen förväntas bli så svåra att av

Vidare skullebeskattningsreglema i princip helt skulle urholkas.
riktigadet förligga oacceptabla svårigheter bestämma beskatt-att

ningsvärden. Utredningen invändningar kanbedömer deatt som
beskattning reklam i datakommunikationssystemmotresas en av

så graverande sådan utvidgning skatten måste betraktasär att en av
utesluten.som

Reklamtrycksaker

harBehovet reformering skatten reklamtrycksakerav av
förelegat under lång tid och blivit allt under de åren.större senare

svårhanterlig och f°arBeskattningen reklamtrycksaker oerhörtärav
sådandessutom ibland löjeväckande konsekvenser. Ennärmast

svårtillämpad och i övrigt dåligt fungerande skatt hör enligt
utredningens mening inte hemma i modernt beskattningssystem.ett

Utredningens har emellertid lett till bedömningenöversyn att
fördet saknas lämpliga lösningar för godtagbartnåatt ett system
tillbeskattning reklamtrycksaker. justering för kommaEn attav

med den bristande råder mellankonkurrensneutralitetenrätta som
olika grafiska framställningssätt skulle medföra orimligt storen
ökning dagens tillämpningsproblem. Enligt utredningen ärav
nämligen utsiktema mycket små kunna åstadkomma förenklingatt

de regler i dag medför skattebedömningama ofta såärattav som
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förs in frånreklamtrycksakerBeskattningskontrollensvåra. somav
mindreacceptabel medbliskulle inte änimedlemsstat EUannan

inteutredningenvilkettillskapades,mycket storaatt menarresurser
förhållandevis ringadetillförsvarbart med hänsynkan somses

förväntasresursförstärkning kansådanskatteintäkter ensom
intereklamtrycksakerskattendärförSlutsatseninbringa. är att

ställas påmåstekravuppfyller dedenförenklas såkan att ensom
reformerad skatt.

EG-rättenochReklamskatten

gemenskaps-förenlighet medreklamskattensundersökningDen av
EG-uppfattningenresulterar igjortutredningen atträtten som

behållaförhinder idirektasannolikt inte lägger vägen atträtten
områden EG-rättensandrabedömningar påmedlikhetskatten. I av

uttala sigfall svårti dettadock ocksåinnehåll det attärnärmare
gällandegjortshar detdebattenallmännasäkerhet. denfull Imed

sjättei dethand artikel 33förstastrider ireklamskatten motatt
lämnaskan endastBesked i fråganmervärdesskattedirektivet. av

hittillsvarandedomstolensanalysUtredningensEG-domstolen. av
sannolikhet inteallmedreklamskatten ärdock förpraxis talar att

allvarligadetillperspektiv. Med hänsynEG-rättsligtolaglig i ett
sigdra medbedömning kanförkonsekvenser staten annansom en

ställningstagandetvidaspektenanledningdockfinns det vägaatt
behållas.reklamskatten skalltill om

förslagUtredningens

Översynen reklamskat-slutsatsenentydigafram till denhar lett att
sammanfattningsvisståndpunkt kanUtredningensavskaffas.börten

följandemotiveras på sätt.
grundkonstruktionsåväl sinReklambeskattningen har genom

omodemtframståkommitomvärldsutvecklingen ettatt somsom
analysUtredningensskatt.förorättvistoch ta utattsystem av

godtagbartdet inteocksåreklamskattelagen visari ärbristerna att
neutralitetssynpunktfrånbeskattning. densådan Ibehållaatt en

reklamen itillbeskattningenutvidgningfråganviktigaste aven-
uppfattningutredningensenligtsaknas detoch radioTV -

Skäletlösning.godtagbaroch i övrigtför rättvisförutsättningar en
effektivåstadkommamedproblemethärtill främstär att en

Såvälutlandet.Sverige frånnårbeskattning den reklam somav
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kontrollmässiga svårigheter detrent begränsade medutrymmetsom
hänsyn till våra internationella åtaganden innebär så allvarliga
komplikationer acceptabelt för beskattningenatt ett intesystem är
möjligt åstadkomma. Det sagda gälleratt för beskattningenäven

reklam i datakommunikationssystem, där framför allt reellaav
förutsättningar för beskattningskontroll saknas.

eftersträvadeDen reformeringen skatten på reklamtrycksakerav
imöter svårigheter destort sett nämnda. denIsamma som nyss

delen har EU-anslutningen redan lett till mycket svårbemästrade
konkurrensstömingar mellan svenska och utländska tryckerier.
Utredningen har kommit fram till det orimligt införaatt är att en
inhemsk kontrollapparat säkerställer konkurrensbalanssom en
mellan svenska och utländska tryckerier i detta avseende.

Analysen reklamskattens förenlighet med gemenskapsrättenav
har resulterat i ståndpunkten EG-rätten inte bör lägga direktaatt
hinder i för Sverige behållavägen reklamskatten. Det gåratt
emellertid inte helt säkert uttala sig vilken ståndpunktatt EG-om

Ävendomstolen skulle inta. frånutgår reklamskattenattom man
inte står i direkt strid med EG-rätten eller andra internationella
åtaganden medför det ökade omvärldsberoendet delvis nya
komplikationer med den unika svenska reklamskatten.närmast Den

diskuterade aspekten talar därför allt för avskaffandetrots ettnu av
skatten.

Även i rad andra avseenden leder utredningens tillöversynen
slutsatsen reklamskatten inte kan reforrnerasatt så den uppfylleratt
de krav måste ställas på modern skatt. Ett genomgåendesom en
drag i översynsarbetet har varit utredningen på punkt efteratt
punkt kunnat konstatera de justeringar reklamskattelagenatt av

krävs för nå målet generell och konkurrensneutralattsom om en
beskattning antingen på formella hinder ellerstöter medför ingrepp

inte står i rimlig proportion till skattens syfte och allmännasom
betydelse.

Finansieringen utredningens förslagav

Utredningens ställningstagande reklamskatten bör avskaffas föratt
enligt direktiven med sig krav på förslag skall lämnas huratt om
de minskade statsintäkterna skall finansieras. Nettointäktema av
skatten kan beräknas till miljoner700 kronor.ca

Erfarenheterna de utdragna diskussionerna reklamskattenav om
och de hittills fåfänga försöken lösa de problem de flestaatt som
bedömare skattenär överens behäftad med har lettatt ärom
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vidfinansiering krävsdentill slutsatsenutredningen ettatt som
iåtgärder någonblandi första hand bör sökasslopande som

nuvarandedenträffbildhabemärkelse kan sägas somsamma
utredningenutgångspunkt harMed dettareklamskatten. som

reklampålaga.formförförutsättningarna någonundersökt annan av
begränsninginförahandstilldå liggerDet ärnärmast att ensom

reklamkostnaderförtill avdragreklamköpamasföretagens rättav
sådanutformningtänkbarinkomstbeskattningen. Envid av en

utredningensbetänkandetredovisas iavdragsbegränsning men
nackdelarallvarligaförenad med sååtgärdenblirslutsats attäratt

andraocksåbelyserförordas. Utredningenkanden inte mera
lösning påföretagsbeskattningenskärpningargenerella somav

framståralternativdessafmansieringsfrågan. hellerInte som
gåkaningreppoch dessutomnäraliggande sägassärskilt rör som

sikte på.utredningens uppdragvad tarutöver
krävsstatsintäkterfram defålämnarOm strävan att somman

reklamskatten formnågonavskaffandevid ett avannangenomav
fältetträffa reklamenindirekt kandirekt eller ärpålaga sägassom
ellerföreslå någonförvidare.naturligtvis i princip Utrymmet att

dock visat sigharfmansieringsâtgärderkonkretanågra vara
åtgärderantalvalt peka påhar likvälUtredningenbegränsat. ettatt

slutliga ställ-detkomma i frågaskulle kunna görnär mansom
skall lösas.till hur finansieringenningstagandet

förordarutredningenfinansieringHuvudförslaget till som
skatteområdet. Rättenåtgärder påkombination tvåinnebär aven
inkomstbeskattningenrepresentationskostnader vidtill avdrag för

sker inomresterande finansieringprincip helt ochislopas ramen
aviserade avfallsskatten.för den

krävsavvägningardock för deMycket talar näratt som
iskeskall kommerfmansieringsfrågan ettavgöras att samman-
övergripandeberoenderesultatet också blirdärhang meraav
utredningensEnligtutredningen kunnatöverväganden göra.än

möjligtstatsfinansiellt lägeförbättratbör det iuppfattning ett vara
fmansieringsfrågan iaktuellalösning den härlämplig pånåatt en

skatteområdet.andra reformer påsamband med
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Inledning1

utredningenDirektiven för1.1

regeringen denbeslöts 14direktiv dir. 1995:164Utredningens av
i bilagai sin helhetdecember 1995. återgesDe

undersökatill sin uppgifthar främst haftUtredningen att
skattefriatill i dagutvidga reklamskattenmöjligheterna att

särskiltreklamskatteregler,förenkla nuvarandeområden och att
i syfte underlättabeskattning reklamtrycksaker,reglerna attavom

Utredningen haradministrationen skatten.tillämpningen och av
medreklamskatts förenlighethaft analysera generellockså att en

gemenskapsrätten.

arbeteUtredningens1.2

haft antal kontakterUnder arbetets gång har utredningen ett stort
har besökt antalmed skilda berörda Utredningen ettparter.

föroch har vidare uppvaktatsintressenter representanterav
Information och sakuppgifterbransch- och intresseorganisationer.

företag ochhand inhämtats från olika myndigheter,har underäven
organisationer.

Framställningar1.3

inkommit tillflertal framställningar reklamskatten harEtt om
Utred-utredningen. Framställningama finns i bilagaupptagna

tillsammanshar tagit del dessa och in synpunktemaningen vägtav
f°ar medmed övrigt utredningsmaterial. Samtliga framställningar

utredningens betänkande besvarade.anses
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utvecklingReklamen och dess2

reklammarknadensvenska2.1 Den

reklammarknaden har under åren 1980-1996svenskaDen genom-
ökat kraftigttotala reklamvolymen harförändringar.gått Denstora

marknadsandelar.reklammedier har vunnitoch storanya
föremål förtraditionella reklammediemaDe är noggranna

Mätningarna utförsbeträffar reklarninvesteringar.mätningar vad av
Bland de traditio-för reklam- och mediestatistik IRM.Institutet

veckopress,återfinns storstadspress, landsortspress,nella medierna
År uppgickfackpress, utomhus, bio, och radio. 1975TV re-

till miljonerklaminvesteringama i de traditionella medierna 1 747
År till miljonerkronor. hade investeringarna stigit 3 1741979

kronor.
traditionella medierTabell visar reklaminvesteringama i2.1

för dagspress, veckopressunder åren Armonsintäktema1980-1995.
varefterökade med säker takt fram till 1989, deoch fackpress

Även investeringarna i bioreklamenavstannade något. steg
gick tillbaka.successivt fram till varefter de i viss mån1989,

principTillväxttakten för utomhusreklamen har däremot under i
hela perioden varit stabil.

starktReklaminvesteringama i har ökat mycket sedan TV-TV
högrereklamen introducerades i Sverige. Investeringarna ännutog

marksänd och därigenomfart efter börjat sända TV1992, TV4att
kraftigt. TV-reklammarknaden stårökat sin täckning den totalaAv

annonsförsäljningen, medan mark-för drygt 60TV4 procent av
till knapptnadsandelama för och Kanal uppgår 30 5TV 3 5 resp.

procent.
Även for reklammediet radio har sedantillväxttakten det unga

möjligheten sända reklam i radio, varit1993, då öppnades att
mycket hög.
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Tabell 2.1 Utrymmeskostnader i traditionella medier 1980-1995
Mkr, löpande priser, inklusive reklamskattnetto

År Press Utomhus Bio TV Radio Totalt
totalt inkl. text-TV

1980 3 200 123 21 3 344
1981 3 388 135 25 3 548
1982 3 888 156 28 4 072
1983 4 428 170 30 4 628

1984 5 166 180 32 5 378
1985 5 772 216 35 6 023
1986 6 573 244 38 6 855
1987 7 528 289 46 7 863

1988 8 756 323 54 40 9 173
1989 9 724 396 70 150 10 340
1990 10 035 467 70 236 10 808
1991 9 062 476 63 484 10 085

1992 8 709 498 72 880 10 159
1993 8 252 508 67 1 613 32 10 472
1994 9 101 572 80 2 272 164 12 189
1995 9 784 573 81 2 429 234 13 101

Källa: IRM

Reklaminvesteringama i vissa de övriga medierna intemätsav
lika beräknas eller uppskattas i stället. Till denoggrannt utan
övriga medierna räknas bl.a. direktreklam, annonsblad, kataloger,
videoreklam och sponsring. Den totala investeringar isumman av
traditionella medier, övriga medier och reklambyrâproduktion
under 1995 uppgick enligt tillIRM miljoner31 300 kronor.
Beloppet bör dock enligt IRM endast mycketett grovtses som
mått på de totala reklaminvesteringama.

Enligt mätningar harIRM gjort uppgick reklaminvestering-som
i de traditionella medierna under till1996 miljoner12 644arna

kronor. Detta tillbakagång medär 0,4 jämfört medprocenten
1995. Tillbakagången beror främst den under flera år svaga
utvecklingen den privata konsumtionen. Reklaminvesteringamaav
i storstadspress och landsortspress beräknas ha minskat med några
procentenheter. Däremot beräknas reklaminvesteringama i kvälls-

bio och framför allt radio ha haft mycket positivpress, en
utveckling, med tillväxttakt på 17 36 Reklam-procent.en resp.
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ökade medi de övriga mediernainvesteringarna ett procent-par
stannadeTV-reklamen, vilka påinvesteringarna ienheter förutom

nivå under 1995.somsamma
från under 1995Annonsförsäljningen på beräknas,Internet att

till sammanlagtvarit obefmtlig, under 1996 ha uppgåtthanästan
miljoner kronor.100-200

medhänger till delReklammarlcnadens utveckling stor samman
och lönsamheten ii den privata konsumtionenförändringar

ökar sker detvinsterna i näringslivetnäringslivet. När även en
annonseringenLikaså Ökarökning reklaminvesteringama. närav

för förändringarSärskilt känsligakonsumtionen ökar.den privata
detaljhan-reklamkategorierprivata konsumtioneni den är som

märkesarmonsering.delsannonsering och

reklammarknaderEuropeiska2.2

sinreklammarknaden istatistik från ökade EuropaEnligt IRM
till Undermed från 1995.omsättning 6,2 1994procent samma

medreklaminvesteringama i Sverige 7,5period ökade procent.
genomsnittliga reklaminveste-capita uppgick deBeräknat per

uppgicktill Sverigeringama i under 1995 455 SEK. FörEuropa 1
Danmark,siffra till Bl.a. ländermotsvarande 478 SEK.l som
reklamin-Holland och Storbritannien hadeFinland, Norge, större

capita Sverige under 1995.vesteringar änper
vad gäller reklamin-rangordning de europeiska ländernaI en av

återfinns Sverige bland denvesteringar mediegrupp under 1995per
reklaminvesteringama i dagspress,hälft hade de högstasom

bio hade Sverige under 1995,tidsskrifter, och utomhus. Däremot
såväl radioreklaminvesteringama irelativt de lägstanästsett, som

TV.
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Reklamskatten3

Reklamskattens3.1 tillkomst

juliDen infördesl 1971 skatt på förordningenannonser genom
1971:170 armonsskatt. Motivet skatten skulle finansie-attom var

utökat statligt stöd till dagspressen. hadeDagspressen sedanettra
två årtionden tillbaka haft mycket ekonomiska bekymmer.stora
Ungefär 40 dagstidningama hade lagts ned. dessaAvprocent av

den övervägande delen andratidningar, dvs. tidningar hadevar som
upplagemässigt konkurrent sin utgivningsort.påstörre Moten

denna bakgrund ansågs det erforderligt med utökat presstödett
riktat framför allt till andratidningama för förhindra ytterligareatt
nedläggningar.

Annonsskatten betecknades provisorium i avvaktan påettsom
den dåvarande reklamutredningen K 1967:43 skulle föreslåatt en

allmän reklampålaga. Reklamutredningen hade tillsatts 1966 med
uppdrag utreda reklamens verkningar med särskild hänsyn tillatt
reklamsändningar i televisionen. Inom utredningen rådde delade
meningar lämpligheten införa allmän reklampålaga.attom en
Utredningens majoritet ansåg bl.a. reklampålagaatt en gav
möjligheter ingripa reklamens omfattning och stimuleraatt mot att
till informativt innehåll jämte från konsumentsynpunktett mer en

godtagbar utfonnning. Majoriteten fann vägande skäl tala förmer
allmän reklamskatt borde införas i syfte dämpa reklamensatt atten

volym. Utredningens minoritet hävdade däremot skattatt etten var
otjänligt reklampolitiskt medel reklampålaga skullesamt att en
komma bli utomordentligt krånglig och kostsam tillämpa.att att

Utredningen lade fram förslag allmän reklamskatt iom en
januari 1972 SOU 1972:6. Förslaget avstyrktes i principav
samtliga remissinstanser. Departementschefen anförde emellertid
prop. 1972:58 f.,73 efter ha erinrat behovetatts. om av en
omedelbar och kraftig förstärkning presstödet, att,av om man
vägde både konsumentpolitiska och statsñnansiellasamman
synpunkter, han inte kunde någon bättre finansieraväg att ettse
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förstärkt presstöd utbyggnad annonsskatten tillän genom av enen
reklamskatt.allmän Förslaget ledde sålunda till lagstiftning genom

förordningen 1972:266, sedermera lagen, skattom annonser
och reklam RSL.

Reklamutredningen i sitt betänkande den inteännuattangav var
färdig med överväganden beträffande åtgärder kundede som vara

sikt för reklamens innehålllämpliga längre ändra så attatt
fick tillgång information.konsumenten till adekvat Någonmer

för syfte emellertidkomplettering tillgodose detta harRSL attav
inte gjorts. betänkandet anfördes resultatet utredning-I även att av

överväganden vad gällde frågan reklam skulle få förekom-ens om
i radio eller skulle redovisas i särskilt betänkande.TV Iettma

samband med detta skulle utredningen behandla frågan om
beskattning sådan reklam, utredningens ställningstagandeav om

anledning till delbetänkandedet. SOU 1973:10I ett senaregav
radioföreslog utredningen reklam inte skulle införas i och TV.att

inte frågankonsekvens härmed behandlade utredningenI om
beskattning.

Gällande regler i huvuddrag3.2

Allmänt3.2.1

finns de materiellaRSL regler reklamskatten och deI som avser
Övrigaförfaranderegler särskilt gäller för reklamskatten.som

bestämmelser beskattningsförfarandet finns i lagen 1984:151om
punktskatter och prisregleringsavgifter och i förordning-LPPom

1984:247 punktskatter och prisregleringsavgifter FPP.en om
Reklamskatt skall erläggas för avseddär attannons som

offentliggöras inom landet och för reklam avseddär attsom
spridas inom landet i form Medän menasannan annons. annons

särskilt upplåtits i trycksak för återgivningett utrymme textsom av
eller bild för utgivaren och sådant i trycksakenän utrymmeannan

tagits i anspråk utgivaren för reklam. Med reklamsom av egen
meddelande har till syfte åstadkomma eller främjaett attavses som

avsättning i kommersiell verksamhet fastighet, nyttighet,av vara,
rättighet eller tjänst.
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3.2.2 Skatteplikt för annons

Skatteplikt föreligger för reklam och förannons som avser annan
för vilken vederlag utgår. Reklamskatt utgår således alltidannons

reklamannonser på övriga slags familjean-t.ex.men annonser,
och platsannonser, endast dessa införts vederlag.nonser motom

Undantag från skatteplikten gäller för i periodiskäven annonser
publikation, dvs. publikation enligt utgivningsplan skallsom
komma med normalt minst fyra året ochut intenummer om som

reklamtrycksak,är föratt sammanslutningäranse som som organ
verkar för vissa i lagen nämnda ändamål. Vidare undantassom

publikation på främmande språk för spridning huvud-utsom ges
sakligen utomlands i publikation och reklam-samt egenannons
trycksak.

Skatteplikt3.2.3 för reklam

skatteplikt föreligger för dels reklamtrycksak och dels reklam som
återges i s.k. ljustidning, i eller i anslutning till trafikmedel,
butikslokal, sportanläggning, eller liknande lokal, påteater
fastighet eller allmän plats eller på motsvarande delssätt samt
reklam återges visning film eller återgivningsom genom av av
ljud.

Från skatteplikt undantas reklamtrycksak avsedd ingåär attsom
bilaga i publikation reklamtrycksak, reklamenän närsom annan

endast publikationen eller denna eller, iannatavser nummer av
fråga bok, bokutgivning förläggare. Vidareom äraman av samme
inte offentliggörande reklam skattepliktigt fråga ärav om om
reklam i eller utanför företags butikslokaler, arbetsplats, trañkme-
del eller liknande reklamen företaget, dess verksamhetom avser
eller för reklamen. Slutligen undantasutrymmet från skatteplikt

offentliggörandeäven reklam visning film ellerav genom av
återgivning ljud reklamen kommande verksamhetav om avser av
det slag bedrivs där reklamen offentliggörs.som
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Skattskyldighet3.2.4

verksamhet offentliggörskattskyldig den i yrkesmässigär som
skattepliktigeller reklam eller framställerskattepliktig annons

länder utanför införsreklamlrycksak. det till Sverige från EUOm
iannonsblad harskattepliktiga reklamtrycksaker eller utgettssom

till tullmyndigheten.sådant land, skall reklamskatt betalas Har
vidinförts till landet reklamskatt betalatsreklamtrycksak utan att

verksamhetskattskyldig bedriver yrkesmässiginförseln denär som
skattepliktiga reklamtrycksa-inom landet och verksamhet denvars

yrkesmässig verksam-ken Vidare den skattskyldig iär somavser.
till landetdistribuerar annonsblad förtshet utan attsom

betalats vid införseln.reklamskatt

Beskattningsvärde3.2.5

reklamBeskattningsvärdet för och offentliggörande avannonser
upplåtna reklamut-vederlaget för eller detutgörs annonsenav

eller framställningskall inte till produktionHänsyn tasrymmet. av
reklamtrycksakermaterial för offentliggörande. För motsva-avsett

beskattningsvärdet den del vederlaget utgör ersätt-somras av av
ning för den tryckeritekniska framställningen och för viss del av
bokbinderiarbetet. Reklamskatten skall således i påstort sett tas ut
produktionskostnaden.

statlig skattbeskattningsvärdet skall rcklamskatten ellerI annan
avgift eller vederla-eller inte inräknas. Om vederlag inte utgår om

uppenbarligen understiger vad skäligt vederlag skallärget som
skälighetsbe-beskattningsvärdet bestämmas till skäligt belopp. En

skall vederlag fördömning också har utgåttgöras när gemensamt
skattepliktiga och andra prestationer.

Skattesatser redovisningsskyldighetoch3.2.6

i allmän nyhetstidning skattesatsenFör 4är procent avannons
beskattningsvärdet.beskattningsvärdet och för övriga ll procent av

Med allmän nyhetstidning publikation dagspresskaraktäravses av
utkommer med minst varje vecka och inte ärettsom nummer som

annonsblad.
Skyldighet redovisa reklamskatt föreligger dock inte alltid.att

fråga periodiskI publikation har karaktär dagspress,om som av
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populärpress eller fackpress föreligger redovisningsskyldighet
endast det sammanlagda beskattningsvärdet publikationensom av

för beskattningsår överstiger kronor.60 000 övrigaI fallarmonser
föreligger redovisningsskyldighet det sammanlagda beskatt-om
ningsvärdet för helt beskattningsår överstiger 20 000 kronor.

Återbetalning3.2.7 reklamskattav

Till den redovisat skatt för i självständigsom annonser annan
periodisk publikation annonsblad återbetalasän för varje helt
beskattningsår så del den erlagda skattenstor motav som svarar

skattepliktig omsättning högst 12 miljoner kronor fören om
dagspress och högst 6 miljoner kronor för Somannan press.
självständig i princip varje periodisk publikationanses utsom ges
under Med annonsbladett periodiskeget publikationnamn. avses

innehåller och till övervägande del tillhanda-som annonser som
hålls gratis eller till pris understiger vadavsevärt ärsom som
skäligt. Förutom annonsblad berättigar inte heller till återbetalning
utgivning katalog eller liknande trycksak.av program,

Återbetalning reklamskatt sker till skattskyldigävenav som
erlagt reklamskatt redovisningsskyldighet inte förelegat.trots att

3.2.8 Beskattningsbeslut, förhandsbesked och
Överklagande

Den myndighet i första instans beslutar beskattning ärsom om
Skattemyndigheten i Dalarnas län. Beskattningsmyndighetens
beslut kan överklagas hos länsrätten. Regeringsrätten högstaär
instans i mål reklamskatt.om

Möjlighet finns ansöka förhandsbesked hosatt Skatte-om
rättsnämnden. Beslut förhandsbesked får överklagas hosom
Regeringsrätten.
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EG-rätten3.3

Inledning3.3. l

intern i medlemsstaterna vid sidan denEG-rätten utgör rätt av
ochdet förhållandet mellan EG-rättennationella gällerNärrätten.

nationella skall tillämplig gemenskapsrättmedlemsstaternas rätt
nationella de områden däranvändas i stället för den rätten

skall såledesfått kompetens utnyttjats. EG-rättengemenskapen som
nationellafullt i medlemsstaternasinte bara beaktas rätt utanut

nationellaframför däremot stridandeföreträde eventuelltäven ges
regler.

EG-fördraget3.3.2

EG-fördraget skall medlemsstaterna vidta allaEnligt artikel i5
och särskilda, för säkerställalämpliga åtgärder, både allmänna att

fördraget eller åtgärderde skyldigheter fullgörs följeratt av avsom
Medlemsstaterna skallvidtagits gemenskapens institutioner.som av

skall vidareunderlätta gemenskapens uppgifter fullgörs. Deatt
förverkligandetavstå från alla åtgärder kan äventyra avsom

fördragets mål.
fiskal bestämmelserna i fördraget återfinns i artiklarna 95-De

förklarardessa kan särskilt artikel de99. Av 99nämnas attsom
krävsindirekta skatterna skall harmoniseras i den utsträckning detta

och fungerar.för säkerställa den inre marknaden upprättasatt att
Vidare föreskriver artikel medlemsstaterna sinsemellan inte12 att

medskall införa import- eller exporttullar eller avgifternya
avgiftermotsvarande verkan och inte höja sådana tullar och som

de tillämpar i sina inbördes handelsförbindelser.
inom den inrenå gemenskapens mål får konkurrensenFör att
fördraget harmarknaden inte snedvridas. Artiklarna i85-94

Gemenska-tillkommit för förhindra konkurrensbegränsningar.att
avtalingripa företag ellerrätt att mot stater genompen ges som
ellereller delar den marknadenpå sättannat gemensammaupp

vilka medlemsstaterna.förmedlar stöd, kan påverka handeln mellan
utfärdar föreskrifter striderlagar ellerDen stat motsom som

principerna i fördraget uppfyller skyldighetersåledes inte de som
följer artikel i fördraget. Artiklarna och sikte på85 865 tarav
konkurrensbegränsande åtgärder påverkaravtal och andra som
handeln avtal,mellan medlemsstaterna. Artikel beslut85 rör om
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företagssammanslutningar eller samordnade förfaranden mellan tvâ
eller flera företag, medan artikel riktar sig86 monopolföretagsmot
eller andra mäktiga företags missbruk dominerande ställningav en

den marknaden.gemensamma

lagstiftning3.3.3 EG:s

regel inomDen EG:s lagstiftning tillämplig i frågaär närmastsom
reklamskatt artikel i rådets33 sjätte direktiv 77/388/EEGärom av

den maj17 1977 harmonisering medlemsstaternas lagstift-om av
ning rörande omsättningsskatter Gemensamt för mervär-system-
desskatt: enhetlig beräkningsgrund, i fortsättningen kallat det sjätte
mervärdesskattedirektivet. Direktivet har ändrats i aktuellt avseende

rådets direktiv 91/680/EEG den 16 december 1991 medgenom av
tillägg till det för mervärdesskatt och medsystemetgemensamma
ändring direktiv 77/388/EEG med sikte på avskaffandetav av
fiskala Enligt den nämnda artikeln får medlemsstaternagränser.
införa eller behålla exempelvis punktskatter så länge dessa inte har
karaktären omsättningsskatter. Bestämmelserna i det sjätteav
mervärdesskattedirektivet bindande anvisningar riktade tillutgör
medlemsstaterna hur deras lagstiftning skall utformad.vara

Reklamskatten3.4 i siffror

Utvidgningen annonsskatten till allmän reklampålagaav en
beräknades intäktsökning för med miljoner50 kronor.statenge en
Utfallet blev till början lägre Därefter har dockän väntat.en
skattintäktema successivt ökat. Tabell 3.1 visar reklamskatteintäk-

från 1980, exklusive den skatt influtitterna, tillnetto, som
tullverket. Under hela 1980-ta1et ökningen skatteintäktemavar av
relativt snabb och jämn, medan intäkterna under den första delen

1990-talet förhållandevis konstanta. I sammanhanget kanav var
värdet det årliga presstödetnämnas uppgår tillatt av numera ca

hälften reklamskatteuppbörden.av

17-00292
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Tabell 3.1 Reklamskatteintäkter, 1980-1996netto,

År Mkr, löpande priser

1980 189
1981 223
1982 254
1983 305

1984 405
4861985

1986 569
1987 752

1988 784
1989 0391
1990 984
1991 1 053

1992 985
1993 941
1994 1 018
1995 1 042
1996 1 080

skatteförvaltningenKällor: IRM,

Reklamskatteintäktema, fördelarbrutto, sig på olika slags
skattskyldiga i enlighet med tabell 3.2. Observera tabellenatt
endast redovisar deklarerade värden, således värden före eventuella
avdrag för kundförluster, återbetalningar reklamskatteintäk-Deetc.

influtit till tullverket heller inte medräknade. Somter ärsom
framgår tabellen belöpte fram till den delen1991 störstaav av
reklamskatteintäktema på annonsering i dagspressen. Intäkterna
från i publikation, framför allt annonsblad, harannonser annan
dock ökat kraftigt och står i princip fr.o.m. 1991 for de största
skatteintäktema.



35ReklamskattenSOU 1997:53

Reklamskatteintäkter, brutto, skattegruppTabell 3.2 per
Mkr, löpande priser

År Reklam-Fack- och AnnatAnnanDagspress
publikation trycksakerpopulärpress

139 6686 1561986 202
80192 1531987 235 99

167 92280 105 2411988
182 119137 2761989 312

184 128145 3161990 321
166 123140 3441991 294

122319 1521992 286 135
156 1223161993 266 117

1261701994 298 137 312
188316 1971995 320 157
194187157 3581996 312

införsel 39 mkrvarav
varav införsel 48 mkr

SkatteförvaltningenKälla:

reklamskatt har, med någotantalet skattskyldiga förtotalaDet
antalet skattskyldigaökat för varje Tabell visarundantag, år. 3.3

reklamskatt mellan årentill beskattningsmyndigheten redovisats0n1
och1984 1996.

1984-19963.3 Antal skattskyldiga för reklamskattTabell

ÅrÅr AntalAntal
skattskyldigaskattskyldiga

1992 4 5991984 3 142
0331993 51985 3 449

1994 4 7831986 3 637
1995 5 2991987 4 177

1996 5 0121988 4 041
3181989 4

1990 4 441
1991 4 472

skatteförvaltningenKällor: IRM,
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ordningensnuvarande4 Den
brister

Inledning4.1

för antal ändringarreklarnskattelagen har varit föremålTrots ettatt
reglerna i väsentliga delar desamma lagenunder åren närär som

infördes Reklammarknaden har under tiden expanderat1972.
tillkomit för såväl framställningmycket snabbt. metoder harNya

varit kända underspridning reklam. Vissa metoder harav ensom
framrelativt lång tid medan andra har kommit så undersent som

det sista året. Utvecklingen har medfört reklamskatten inteatt
träffar framställts främst tekniker.reklam Intesom genom nya
heller träffar skatten reklam i medier radio och TV,t.ex.som vare
sig reklamen sänds från inhemska eller utlandsbaserade stationer.
Till följd detta har reklamskatten generella räckviddvarken denav
eller neutrala verkan i förhållande till konkurrerande reklarnmedel

målsättningen med Efter hand denskatten. tekniskasom var som
utvecklingen framåt urholkas alltgår reklamskatten mer.

Övriga brister i beskattningen hänger i utsträckningstor
med skattens konstruktion, medför tillämpningssvå-samman som

righeter framför allt gällervad beskattningen reklamtrycksaker.av
skattskyldiga, i huvudsak avsevärd tidDe tryckerier, ägnar

frågan huruvida trycksak framställts huvudsakligen i syfte atten
offentliggöra reklam och således reklamtrycksak. Dennautgör
fråga har vid antal tillfällen varit föremål föräven ett stort
prövning hos tillämpande myndigheter och domstolar. Problemen
med reklamtrycksaksbeskattningen har förvärrats efter Sveriges
inträde i Andra konkurrentländer har inte någon motsvarandeEU.
skatt på reklamtrycksaker. blir således billigare köpaDet att
ifrågavarande produkter från medlemsstat i underEUannan
förutsättning inte följer svensk lag. medförDettaatt man en
snedvriden konkurrenssituation mellan svenska och utländska
grafiska företag.
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4.2 Reklamskatten inte generell ochär

konkurrensneutral

Reklamskatten i olika avseenden varken generell eller konkur-är
rensneutral. vissa delarI den bristande konkurrensneutralitetenär

följd medvetet val från lagstiftarens sida. Ett exempel påen av
detta skattesatsen för i allmän nyhetstidningär 4att ärannons

beskattningsvärdet i övriga11 fall. Genomprocent mot procentav
dagspressen har lägre skattesats andra reklammedier,att änen

vilket främst har motiverats med hänsyn till dagspressens stora
betydelse i mediepolitiskt perspektiv, förstärks dagstidningamasett
allmänna konkurrenskraft på reklammarknaden till nackdel för
exempelvis fack- och populärpressen. Dagspressen har med
utgivning olika bilagor sedan antal år konkurrerat medettav
populärpressen och annonsbladen. Genom dessa satsningar från
dagspressens sida blir effekterna den skilda behandlingav som
gäller beskattningen olika tidningskategorier allt märkbar.av mer

Marknaden för annonsblad har förändrats under de sista åren.
Annonsbladen har blivit allt fler och allt lika allmännamer
nyhetstidningar. Det i vissa fall främst skiljer annonsbladensom
från allmänna nyhetstidningar annonsbladen i principär att
distribueras gratis. Annonsbladen har konkurrenssituationsämreen
både i förhållande till tidningar och reklamtrycksaker. För
annonsbladen skattesatsen 11 Häri liggerär konkur-procent. en
rensnackdel dagspressen. Annonsbladen har dockgentemot sämre
konkurrensförutsättningar jämfört med fack- och populär-även

eftersom annonsbladen inte omfattas medsystemetpressen av
återbetalning erlagd skatt, motsvarande viss del den årligaav av
annonsomsättningen. förhållandeI till reklamtrycksaker ligger den

konkurrensförmågan isämre beskattningsvärdet lägre föratt är
reklamtrycksaker vad det förän är annonser.

olika behandlingDen i beskattningshänseende förekommersom
mellan skilda kategorier tidningar har föranlett flertal tvisterettav

hur publikationer skall klassificeras. Vidare har ärendenom
anhängiggjorts hos Konkurrensverket och Europeiska kommissio-
nen.

En brist i konkurrensneutraliteten dubbelbeskattningenärannan
tidningsdistribuerad direktreklam. tidningsdistribueradeDenav

direktreklamen beskattas först reklamtrycksak ellersom annons-
trycksak. När direktreklamen distribueras bilaga till tidningsom en
sker ytterligare beskattning. Medskicket betraktas nämligen som en
tidningsannons och beskattas således på tidningenssättsamma som
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direktreklam inte delas dagstid-övriga För ut avannonser. som
reklamskatt endast i det första ledet.ningarna uttas

dendelar bristande konkurrensneutraliteten hänger iAndra av
den och samhälliga utvecklingen.med tekniskastort sett samman

medfört definition begreppethar reklamskattelagensDenna att av
trycksak, dvs. avtryck framställts i flera lika exemplar isom

i dag framstårtryckpress eller screenförfarande, somgenom
otidsenlig. Reklam i trycksaker framställtsmycket genomsom

tekniker kopieringsmaskiner, färgplottrar och CD-ROMt.ex.som
träffas inte reklamskatt. Utvecklingen går snabbt framåt ochav nya
framställningssätt tillkommer ständigt, vilket medför alltatt mer
reklam undgår beskattning.

Utvecklingen har vidare medfört reklamskatten inte träffaratt
reklam i medier radio, och datakommunikation. GenomTVsom

reklam i dessa medier undgår beskattning har de mycketatt ett
bättre läge från konkurrenssynpunkt de traditionella reklamme-än

Reklaminvesteringama sedandiema. i radio och har möjlighe-TV
öppnades för reklamsändningar i dessa medier vuxit sig mycketten

Tidningamas annonsintäkter har under tid minskat.stora. samma
snedvridna konkurrenssituationen naturligtvis oaccceptabel,Den är

från tidningarnassärskilt liksom annonsbladens synpunkt. TV-
reklamen har bättre konkurrensförmåga också biorekla-gentemot

Ävenbeskattas enligt den nuvarande ordningen. demen, som
försäljningsprogram sänds i s.k. TV-shoppingTV ochsom som
konkurrerar med postorderkatalogema har bättre konkurrens-en
situation förhållandei till de eftersom dessa betalarsenare
reklamskatt.

Andra reklammedel inte omfattas reklamskatten är t.ex.som av
telemarketing och På i dag det reklamme-Internet. Internet, ärsom
del föremål för det intresset, kan företag och andraär störstasom

reklam för sig själva på webbsidor eller köpa reklam-göra egna
plats på andras sidor. tekniska förloppet kommer dockDet inte att

vid tekniker för förmedling reklamIntemet,stanna ärutan nya av
under ständig utveckling. digitala TV-tekniken förDen exempelvis

möjlighetermed sig till former Sannolikt kommerTV.nya av
telefonnätet i framtiden användas för förmedla rörliga bilderatt att
med hög kvalitet. digitala tekniken leder tillDen sammansmält-en
ning mellan telekommunikation, mediebranschen och elektronik-
industrin. utveckling kommerDenna medföra reklamskattenattatt
urholkas ytterligare och konkurrenssituationen på reklam-att
marknaden blir snedvriden.än mer

bristande likformighetenDen i reklambeskattningen är även
tydlig vad gäller beskattningen sponsringsreklam. traditio-Denav
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nella sponsringsreklamen i fonn affischering, ljustavle-t.ex.av
reklam, tröjreklam och annonsblad beskattas enligt gällande regler

annonsbeskattning och beskattning reklam. Reklam-om av annan
skatt dock inteutgår på ersättning idrottsförening erhållersom en
för föreningen tävling efteratt Intenamnger en sponsoms namn.
heller beskattas den reklam får i samband medsom en sponsor
sponsring TV-program.av

Slutligen har Sveriges inträde i EU medfört kontrollsvårigheter
beträffande beskattningen reklamtrycksaker och annonstrycksa-av
ker förs i landet från medlemsstat. tidigareDensom annan
tullkontrollen finns inte längre. iDet nonnalfallet beställarenär av
reklamtrycksakema den offentliggör annonstrycksakemaresp. som

den skattskyldige. Farhågor finns för reklamtrycksakerär attsom
och annonstrycksaker i relativt omfattning införs till Sverigestor
från andra medlemsstater i EU reklamskatt erläggs.utan att
Reklamskatten får således i detta avseende konkurrens-även en
snedvridande effekt kunder kan uppleva detattgenom som en
prislättnad beställa ifrågavarande i medlemsstat ochatt varor annan
sedan underlåta betala reklarnskatt.att

4.3 Reglerna otillräckliga och svåraär att

tillämpa

Reglerna i RSL i olika avseendenär såväl otillräckliga svårasom
tillämpa. Detta förhållande drabbaratt antal skattskyldiga,ett stort
vilka förhållandevis många betalar endast låga reklamskattebe-av

lopp. Det i punktskattesammanhang antalet skattskyldigastora
administrativt problem förutgör beskattningsmyndighetenett som

har handlägga mängd deklarationeratt och besvara åtskilligaen
frågor, främst har med skatteplikten göra.attsom

finnsI RSL rad begrepp angivna. Vissa dessa definierasen av
i lagen, medan andra lämnas odeñnierade. Många begreppen ärav
svåra och därigenom problemavgränsa för dematt utgör harsom

tillämpa lagen. Avgränsningssvårigheteratt uppkommer exempelvis
ofta vad gäller begreppen allmän nyhetstidning och bilaga.

allraDe problemen från tillämpningssynpunktstörsta utgör
emellertid bedömningama vad kan hänföras till begreppenav som
trycksak och reklamtrycksak. För reklamtrycksak skallatt en vara
skattepliktig krävs produkten först kan klassificerasatt som
trycksak, och därefter produkten framställts huvudsakligenatt för

offentliggöra reklam. I anvisningarnaatt till RSL åtskilligagörs
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undantag och begränsningar såväl beträffande trycksaksbegreppet
i fråga begreppet reklamtrycksak. Tillämpningsvårighetersom om

uppkommer både vid frågan produkt hänföra tillär attom en
trycksak och vid bedömningen trycksaken framställtsav om
huvudsakligen for offentliggöra reklam och sålundaatt utgör
reklamtrycksak. Reklamtrycksaker i mängder varje år.ut storages
För varje produkt det nödvändigt denär avgöraatt är attom anse

skattepliktig reklamtrycksak eller inte. skattebedöm-Dessasom
ningar, ofta mycket svåra, ankommer i förstaär hand påsom
tryckeriema. Vid skatterevisioner framkommer ofta de skatt-att
skyldiga missbedömt skatteplikten och inte redovisat skatt på
skattepliktiga reklamtrycksaker, det händer tryckerier-även attmen

redovisat skatt på reklamtrycksaker inte skattpliktiga.ärna som
Vidare flertalet de ansökningar förhandsbeskedavser av om
rörande reklamskatt handläggs Skatterättsnämnden desom av
nämnda avgränsningsproblemen.

Andra svårigheter uppkommer beskattningsvärdet skallnär
bestämmas. Beskattningsvärdet för och oñentlig-utgörs annonser
görande reklam vederlaget. reklamtrycksakerFör motsvarasav av
beskattningsvärdet i princip den del vederlaget utgörav av som
ersättning för den tryckeritekniska framställningen och visst
bokbinderiarbete. Om vederlag inte utgår eller vederlagetom
uppenbarligen understiger vad skäligt vederlagetär motsvarassom

belopp skäligt vederlag. Skälighetsbedömningar-motav som svarar
relativt enklaär eller liknande föreligger.annonstaxana om

Betydligt svårare det i de fall därär motsvarande uppgifter saknas.
Lagens hänvisning till ortens pris endast obetydlig vägled-ger
ning. Ibland kan vederlaget för offentliggörandet reklam ochav

framställningen reklamtrycksakersamtannonser av vara gemen-
för prestationer skall inräknas i beskattningsvärdetsamt ochsom

för andra prestationer. Beskattningsvärdet skall i sådana fall
bestämmas efter uppdelning vederlaget efter skälig grund.av
Kostnaderna för s.k. kreativt arbete skall inte ingå i beskatt-t.ex.
ningsvärdet. Hanteringen denna kostnad i samband medav
bestämmandet beskattningsvärdet vållar ofta problem hos deav
skattskyldiga och mycket arbete hos beskattningsmyndigheten.
Även frågan hur förmedlingsprovision skall behandlas vid
bestämmandet beskattningsvärdet ställer i viss utsträckning tillav
problem. Svårigheter bestämma beskattningsvärdet föreliggeratt
också ofta i de fall reklamtrycksak trycktsnär ien en annan av
EU:s medlemsstater. Det sällan kunden självär tryckeribeställ-gör
ningen. ställetI träffar kunden normalt avtal med reklambyrå.en
Reklambyrån sluter därefter ofta avtal med broker, i sin turen som
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tryckeribeställningen och sedermera betalar tryckeriet.självagör
mellan den skattskyldige beställarende fall det aktörerI är ett par

svårigheter inhämtaoch tryckeriet har beställaren ofta attstora
Ävenbeskattningsvärde.uppgifter för kunna bestämmaatt ett

beträffande annonstrycksaker införts från medlemsstatannansom
föreligger problem få fram beskattningsvärdet.att

för komplikationsgraden hos beskattningenBelysande av
funnit så oformligreklamtrycksaker RSV skattenär äratt attatt

till regeringen hävdarden bör avskaffas. sin begäran dettaI om
till med problemenverket det inte möjligt kommaär rättaatt att

justeringar i lagstiftningen.genom
acceptabla reglerar deheller de bestämmelserInte är som

beskattningsmyndigheten tillskatteåterbetalningar görsom
motsvarande viss del dendagspress, fack- och populärpress av

återbetalningar sker tvåårliga annonsomsättningen. gångerDessa
beskattningsår. medefter utgången varje halvt Systemetårper av

återbetalningama onödigt merarbete för beskattningsmyn-utgör ett
medfördigheten. omständliga hanteringen sker manuellt vilketDen

skattskyldigamisstag lätt kan Härtill kommer degöras.att att anser
ochdenna rundgång med både krånglig kostsam. Deäratt pengar

rutinerna medför skattskyldiga åsamkasnuvarande deatt en
ränteförlust de inbetalda skattebeloppen. Under återbetala-på 1996
de beskattningsmyndigheten miljoner kronor.130ca

Vissa regler i medför problem från kontrollsynpunkt.RSL De
skattskyldiga inte undantagna från redovisningsskyldighetärsom
skall registrerade hos beskattningsmyndigheten. beskatt-Förvara
ningsmyndigheten föreligger svårigheter kontrollera deatt att
skattskyldiga verkligen registrerar sig. medelDe står beskatt-som
ningsmyndigheten till buds för komma till med problemeträttaatt

förelägga oregistrerade tryckerier lämna uppgiftär att t.ex. att om
de producerar skattepliktiga handreklamtrycksaker och i sista
revision. Mycket skulle emellertid krävas för medstora attresurser
hjälp dessa medel erhålla kontroll registrering-närmare överav en

Nämnda kontrollproblem har förvärrats efter inträdeSverigesen.
i Beskattningsmyndighetens möjligheter kontrolleraEU. att att
skattskyldiga för införda reklamtrycksaker och annonstrycksaker
registerar sig i det obefintliga.är närmaste
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Reklamskatteutredningen5

Inledning5.1

Vid mitten 1980-talet kunde konstatera reklamskattela-attav man
den ändrats vid flertal tillfällen och vägledningtrots att ett attgen,

kunde fås via antal avgjorda mål och förhandsbesked,ett stort
fortfarande i många avseenden vållade och svåra tillämp-stora
ningsproblem. gällde framförDetta allt beskattningen reklam-av
trycksaker. Vidare skattenansågs redan då föråldrad och olikfor-
mig den inte träffade reklam i vissa medier.att t.ex.genom
Tillämpningssvårighetema och den bristande likformigheten ledde
till regeringen i april utfärdade1986 direktiv för reklamskat-att en
teutredning dir. 1986: l

Utredningens uppdrag föreslå sådana ändringarattvar av
reklamskattelagen beskattningen blev likfonnig och konkurrens-att
neutral. skulleLagen således denså omfattade delsattanpassas
reklam i eller kommande medier, dels reklammeddelandennya som
framställts teknik. Vidare utredningens uppgift attgenom ny var
förenkla reklambeskattningen och administrationen skatten.av

maj avlämnadeI 1988 utredningen betänkandesitt Reklamskatt
SOU 1988:17.

Utredningen fann följande brister i reklambeskattningenatt var
de framträdande.mest
Bristande lilçfonnighet, främst avseende

obeskattad reklam i medier och databaserTV samt- nya som
trycksaker framställda med teknik,ny
dubbelbeskattningen den tidningsdistribuerade direktrekla-° av
men.

Tillämpningssvárigheter, främst avseende
trycksaks- och reklamtrycksaksdefinitionema,-
skälighetsbedömningar beskattningsvärdet, i frågat.ex.- av om
s.k. egenreklam och skyltreklam,
deñnitionsproblem olika slag publikationer.- av av
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främstFörjfarandeproblem, avseende
redovisningsgränser medför skattskyldiga,låga mångasom°

återbetalningar skatt,av-
avsaknad vissa processuella regler,av-
avsaknad möjlighet beskatta viss reklam från utlandet,attav0

TV-reklam.t.ex.
vilket medförantal skattskyldiga,Ett stort

beskattningsmyndigheten,administrativ belastning för°
ringa skattebelopp från flertal skattskyldiga,ett-

för skattskyl-tillämpnings- och redovisningssvårigheter många-
diga.

förslagReklamskatteutredningens5.2

Allmänt5.2.1

Utredningen ansåg endast offentliggörande, spridning ochatt
återgivning reklam vederlag skulle beskattas. S.k.motav egenre-

reklam. Skattepliktklam skulle således inte skattepliktigutgöra
i offentliggörandet, sprid-skulle princip heller inte föreligga när

ningen eller återgivningen reklamslagskedde utomlands. De som
skulle beskattas direktreklam, databasreklam,var annonser,
sponsringsreklam och övrig reklam.

Annonsbeskattningen5.2.2

Utredningen föreslog skulle skattepliktigaatt oavsettannonser vara
hur de framställts. skulle således inteDet längre kravett attvara

upplåtet i trycksak. Beskattning skulle endast skeutrymmet var av
upplåtits i periodiska publikationer, vilketutrymme t.ex.som

innebar vissa abonnentuppgifter telefonkatalogeni inte längreatt
skulle komma beskattas. Beteckningen publikation borde enligtatt
utredningen för tidnings- eller tidskriftsliknande skrifter.reserveras
Upplåtet i andra periodiska publikationer skulleänutrymme
beskattas endast det användes för reklammeddelande.om

Beskattningsvärdet skulle vederlaget ellerutgöras ettav som
skäligt bedömt vederlag.
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Reklambeskattningen5.2.3

Direktreklam

Enligt utredningen bestod delen all direktreklamstörre av av
trycksaker. Vidare ansåg utredningen huvuddelen trycksaks-att av
reklamen spreds såsom direktreklarn. Utredningen fann därför att
det lämpligt beskattningen reklamtrycksakerersätta iattvar av
framställningsledet med beskattning i distributionsledeten av
direktreklam. Med skattepliktig direktreklam skulle identiskaavses
meddelanden massdistribuerades direkt till mottagarna.som

Undantagna från skatteplikt skulle försändelser från staten,vara
kommuner och ideella föreningar. heller skulleInte skatteplikt
föreligga för regelbundna utsändningar böcker, tidningar,av
grammofonskivor och dylikt.

Skattskyldigheten skulle åvila de företag distribueradesom
direktreklamen.

Underlaget för beskattningen föreslogs bli vederlaget för själva
distributionen. denI mån distributionsföretag tillhandahöll andraett
tjänster hänförliga till distributionen, såsom packning ellersom var
adressering, ansåg utredningen vederlaget för dessaävenatt
tjänster skulle ingå i beskattningsunderlaget.

skulletidningsdistribueradeDen direktreklamen enligt förslaget
endast beskattas direktreklam. Dubbelbeskattningen dennasom av
reklamtyp skulle således försvinna.

Databasreklam

Utredningen föreslog skatteplikt skulle föreligga för meddelandeatt
i i databas ansluten till vidotexsystem ellerutrymme som var
liknande och särskild kostnad kunde få tillgång tillutanom var en
meddelandet.

Undantag skulle gälla för upplåtetutrymme staten,som var
kommuner eller ideella föreningar. Skatteplikt skulle inte heller
föreligga för uppgifter tabeller och avgifter eller förtaxor,om
tidtabeller för allmänna kommunikationsmedel.

Skattskyldig skulle den uppbar vederlaget för detvara som
upplåtna dvs. i normalfallet databasägaren.utrymmet,
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sponsringsreklam

Vid tiden för utredningens arbete beskattades, liksom i dag, endast
den traditionella sponsringsreklamen, formi affische-t.ex.mer av
ring, ljustavlereklam, tröjreklam och annonsblad, enligt reglerna

annonsbeskattning och beskattning reklam. Reklam-om av annan
skatt utgick exempelvis inte ersättning idrottsföreningsom en
uppbar från för denne fick idrottseve-att etten sponsor ge namn

Utredningen fann likformighetsskäl talade föratt attnemang.
beskattning skulle ske all reklam medavsågs sponsringsav-av som
tal.

Enligt förslaget skulle således beskattning ske all reklamav som
medavsågs sponsringsavtalet. Beskattningen skulle knytas till

sponsringsavtalets innehåll den ersättning den sponsradeom som
skulle uppbära. Med skattepliktig sponsringsreklam skulle alltavses

enligt sponsringsavtal åligger den sponsrade. bl.a.Förett attsom
undvika tillämpningssvårigheter ansåg utredningen kretsenatt av
skattskyldiga för sponsring skulle enbartbegränsas till utövare av
idrottslig och kulturell verksamhet. Vidare skulle skattepliktig

föreliggasponsring endast bedrev näringsverksamhet.om sponsom
föreslagnaGenom den höjningen redovisningsgränsen förav

ideella föreningar till kronor skulle den200 000 s.k. lokala
sponsringen, dvs. sponsring där personal- och kommunrelations-
motiv och ibland de personliga motiven har avgörandeäven
betydelse, normalt inte träffas beskattning.av

Skattskyldigheten skulle åvila den eller organisationperson som
uppbar ersättningen enligt sponsringsavtalet.

Beskattningsvärdet skulle hela sponsringssummanutgöras av
eller ersättning utgick enligt avtalet. denFörutomannan som
ersättning framgick sponsringsavtalet skulle direktaävensom av
kostnader betalade för den sponsrades verksamhetsom sponsom
ingå i beskattningsunderlaget.

Övrig reklam

de nämnda schablonmässigtUtöver avgränsade skattepliktigaovan
reklamslagen föreslog utredningen övrig reklam i upplåtetatt

skulle beskattas. Skattskyldig för sådan reklam skulleutrymme
den uppburit vederlag för upplåtet övrigSomutrymme.vara som

reklam behandlade utredningen de nedan angivna reklamslagen.
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TV-reklamRadio- och

fram sitt betänkande rådde det enligt denutredningen ladeNär
lagstiftningen fortfarande i huvudsak reklamförbudradiorättsliga

från svenskt territorium.för radio- och TV-sändningar Dessa
således inte med andra reklammedier. Utred-medier konkurrerade

fortsätt-därför skatt sådan reklam inte heller iningen ansåg påatt
reklam iborde komma i fråga såvida inte förbudetningen mot

upphävdes.radio eller TV
beskattning reklam i radio-föreslog däremotUtredningen av

reklam kundefrån svenskt territorium däroch TV-sändningar
väsentligt kabelsänd-utgjorde i alltförekomma. sändningarDessa

nådde fåbostäder eller såantingen gick tillningar änannatsom
erfordrades.från kabelnämnden intebostäder tillståndatt

reklambeskattning skulle skeUtredningen föreslog vidare att av
skattepliktigdock intefrån utlandet. Sådan reklami sändningar var

huvudsakligen avseddreklamsändande kanalenden att tasvarom
falletskulleandra länder Sverige. Såi änemot vara omanses

utanför Sverige. Enligtpubliken återfannsminst 80 procent av
kunna redovisahade TV-bolagen behovutredningen attett stort av
svårighet fåpublik och vilka länder de sände Någonsin över. att

ländersammansättning därförsiffror ansågsfram på mottagamas
etersändningarförekom i utländskainte föreligga. reklamDen som

i undan-i Sverige ansågs intekunde höras eller änannatsessom
i sådanasvenska konsumenter. Reklamtagsfall riktad tillvara

i Sverige.sändningar skulle inte beskattas
skulle enligtandelen beskattningsvärdetsvenskaDen av

den totala radio- eller TV-förslaget den svenska delenmotsvara av
särskiltför den aktuella sändningen. reklampubliken För som var

skeland skulle fördelningriktad Sverige och nordisktannatmot
dessa länder.endast mellan

hade sittutländska TV-företag sände från utlandet,De sätesom
skulle hahade leverera skatt till svenskadär och staten ettatt

enligt utredningeni sådan lösning skulleombud här landet. En
underlätta indrivningen skatten.av

på fasta skyltarReklam

Utredningen föreslog fasta skyltar skullereklam påatt vara
fasta skyltarskattepliktig. Undantag skulle gälla för reklam om

skyltplatsen förupplåtits avtal gemensamtgenom som var
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skyltplatsen lokalen,och den avtalade hyran till övervägandeom
delen kunde lokalen.antas avse

Reklam pá film, videogram och ljudband

Reklam film, videogrampå och ljudband skulle enligt förslaget
skattepliktig. Undantag skulle gälla för reklam i eller utanförvara

försäljningsställe där avsedda med reklament.ex. varor som var
tillhandahölls.

Afischreklam

Utredningen ansåg vidare affischreklamen skulle beskattas. Tillatt
sådan reklam räknades ljustavlereklam. Skatteplikten skulleäven
inte omfatta reklam i eller utanför lokal, trafikmedel detdäretc.
med reklamen avsedda företaget bedrev verksamhet eller dedär

och tjänster tillhandahölls avsågs med reklamen.varor som
Añischreklamen, tillenligt utredningen del utgjordesstorsom
reklamtrycksaker, skulle förslaget beskattningslopaattav genom
trycksaksreklamen i fiamställningsledet inte längre föremålbliav

för dubbelbeskattning.

Reklam på kläder och utrustningannan

Skatteplikt skulle föreligga för reklam kläderpå och annan
utrustning. Liksom för radio- och TV-reklamen skulle dock inte
skatteplikt gälla för reklam på kläder och utrustningannan som
huvudsakligen förväntades bli spridd utomlands.

Reklambroschyrer

Enligt förslaget skulle ersättning för i reklambroschyrerutrymme
upplåtits utgivaren beskattasän använtsutrymmetsom annan om

för reklammeddelande. Med reklambroschyrer skulle enligt
utredningen i vad enligt den gällande ord-stort settavses som
ningen betecknades reklamtrycksaker, dock någrautansom
begränsningar i fråga framställningssätt.om

För undvika dubbelbeskattning skulle från skatten påatt
upplåtet reklamutrymme i reklambroschyr distribuerassom som
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direktreklam avdrag få med belopp svarade skattengöras motsom
på distributionen.

Ajfärshandlingar och biljetter

Utredningen föreslog allt reklamutrymme i affárshandlingar ochatt
liknande upplåtits vederlag skulle beskattas.motsom

Övrigt

Utredningen ansåg någon ändring avseende mässreklam ochatt
flygreklam inte befogad. Enligt förslaget skulle såledesvar
mässreklam fortsättningsvis undantagen från beskattningäven vara
medan flygreklam i enlighet med den rådande ordningen skulle
beskattas.

Förfarandet

Utredningen föreslog för redovisningsskyldighet skullegränsenatt
bestämmas till 60 000 kronor. ideella föreningarFör skulle dock
redovisningsskyldighet föreligga endast beskattningsvärdet förom

beskattningsår 200 000 kronor. Enligt utredningenöverstegett
skulle förden vissa kategorier höjda redovisningsgränsen medföra

betydande reduktion antalet redovisningsskyldiga.en av
Tillvägagångssättet med återbetalning reklamskatt för vissav

del den skatt redovisats för i självständigav som annonser annan
publikation armonsblad skulle med avdragsrätt förän deersättas en
skattskyldiga. gällandeDen återbetalningsrätten skatt tillav
skattskyldiga skattepliktiga omsättningen under året inte nåttvars

till för redovisningsskyldighet skulle däremotgränsen kvarstå.upp
Om skattskyldig inte kunde bosatt i riket ellersom anses som

saknade fast driftsställe här hade offentliggjort, spritt eller återgett
skattepliktig eller reklam såväl inom landetutomannons som
skulle beskattningsvärdet endast vad vederlagetavse som av
belöpte prestationer inom landet.

Ombud, enligt förslaget skulle företräda utländska rätts-som
subjekt skyldiga betala reklamskatt i Sverige, skulleattsom var
godkännas beskattningsmyndigheten. Ombudet skulle haav
fullmakt från den skattskyldige för redovisningen ochatt svara
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företräda honom i frågor skatten för underlagsamt attom svara
fanns för skattekontrollen.

Utredningen föreslog inte några ändringar skattesatserna.av
förSkatten i allmän nyhetstidning skulle således medutgåannons

beskattningsvärdet,4 medan skatten för övriga skulleprocent av
medutgå ll procent.

Förslaget har lagts tillinte grund för5.3

lagstiftning

Reklamskatteutredningens betänkande fick blandat mottagandeett
remissinstansema. Många problem kunna lösasansågs manav om

genomförde utredningens förslag. Tveksamheten dock mycketvar
beskatta sponsrings-vad gällde möjligheterna kunna riktigtstor att

reklamen och framför allt reklamen i utländska TV-sändningar.
Vidare uttalades farhågor för tillämpningsproblem i synnerhetnya
vad gällde beskattningen reklamtrycksaker.av

Vad först beskattningen reklamtrycksaker ansågsavser av
förslaget inte kunna likformig, konkurrensneutral ochge en
förenklad beskattning. förutspådde svårigheter beträffandeMan
gränsdragningen mellan skattepliktiga och inte skattepliktiga

Vidare försökaförsändelser. hävdades många företag skulleatt
undgå beskattning finna olika för öka distribu-vägaratt attgenom
tionen egenreklam. Därtill anfördes den distribution skulleattav

skeddeöka vederlag inte massdistribuerades.motsom men som
det reklam-Man ansåg oacceptabelt skattehöjningar avseendeatt

skatten skulle komma beslutas postverket i samband med attatt av
verket höjde sina del förslaget avsåg beskatt-Dentaxor. av som
ningsvärdet ansågs missgynna de och seriösa distributions-stora
företagen ieftersom dessa ofta ombesörjde flera olika länkar
distributionskedjan.

Även avseende databasreklam framfördesbeskattningen av
kritik från remissinstanserna. s.k.Beskattning reklam i videotexav

olämpligansågs därför dels denna datakommunikationsforrnatt var
interaktiv, dels det fråga information.uppsökt Eftersomatt var om
innehållet i videotexdatabaser skullekunde ändras mycket ofta
lagen bli mycket svårtillämpad. anfördes vidare databasäga-Det att

inte visste vad informationslämnaren använde sina sidor tillren
eller hur länge eventuell reklam varit tillgänglig. Eftersom enbart
informationslämnaren kunde bedöma inlagt meddelandeettom
innehöll reklam eller inte förborde denne ansvarig skatten.vara
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Beträffande beskattningen sponsring anfördes de rela-attav
tionseffekter kunde utvinnas sponsring oftast ansågssom ur
viktigare exponeringsmöjlighetema. Vidare hadeän det blivit
svårare för uppnå uppmärksamhet i massmedia.attsponsorema
Därmed minskade reklamvärdet för företagen. Det ansågs därför
oacceptabelt hela sponringsavtalet skulle beskattningsun-att utgöra
derlag. Endast den del ersättningen motsvaradesav som av
reklamvärdet borde träffas beskattning. framfördesDet även attav
konkurrensen skulle komma snedvridas begränsningenatt genom

kretsen skattskyldiga till enbart idrottslig ellerutövareav av av
kulturell verksamhet.

Vad slutligen gäller beskattningen TV-reklam ifrågasattes detav
rimliga i sträcka skatteplikten utanför de ochatt gränsernaegna
möjligheterna för Sverige effektivt kunna till skattenatt attse
betalades. betryggandeNågon garanti för skeddeså ansågs inteatt
finnas, vilket i sin skulle medföra lagen inte blev konkur-tur att
rensneutral i förhållande till rättssubjekt i Sverige.

i vissaDen delar hårda remisskritiken och de bristande
möjligheterna till generell reklamskatt ledde till utredningensatten
förslag inte genomfördes.
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Överväganden6 och förslag

6.1 Inledning

Annonsskatten infördes 1971 provisorium i avvaktan påett attsom
reklamutredningen skulle föreslå allmän reklamskatt. Intäkternaen

annonsskatten i sin helhet avsedda täcka kostnaderna förattav var
det kraftigt utökade statliga stödet till pressen.

djuptEn oenig reklamutredning föreslog i början 1972 attav en
allmän reklambeskattning skulle införas. Utredningsmajoriteten
hävdade reklampâlaga skulle verksamtatt medel företten attvara
åstadkomma önskvärd dämpning reklamens volym ochen av
dessutom kunna användas för stimulera till informativtatt ett mer
innehåll och från konsumentsynpunkt godtagbar utform-en mer
ning. Förslaget sällan skådadmötte remisskritik. Trots det leddeen
förslaget till lagstiftning. I propositionen anfördes huvudskälsom
för införa skatten det denatt bästa lösningen föratt attvar
finansiera det förstärkta presstödet. Reklamutredningens ambitio-

på det konsumentpolitiska området inte framträ-ner gavs samma
dande plats i regeringens förslag.

Reklamskatten kom jämfört med de flesta andra punktskattema
tidigt förorsaka betydande tillämpningsproblematt för såväl de
skattskyldiga skattemyndigheten. Under 1980-talet växtesom
kritiken skatten för dess snedvridande effektermot attgenom nya
reklammedier inte träffades någon skatt. Reklamskatteutredning-av

tillsattes 1986 med huvuduppdraget åstadkommaatten ut-en
vidgning skatten till dessa medier, främst radioTV, ochav nya
databaser. Utredningen skulle också föreslå åtgärder säkerställ-som
de reklamskatten träffade trycksakeratt även framställdes medsom

tekniker. En viktig uppgift förenkla beskattning-attnya annan var
detI 1988 framlagda betänkandet föreslog reklamskatteutred-en.

ningen helt reklamskattelag bl.a. utsträckte lagensen ny som
tillämpningsområde till de reklammediema och innebar attnya
trycksaksreklamen skulle beskattas i distributionsledet och inte hos
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förslag blandattryckeriema. Reklamskatteutredningens fick ett
mottagande vid remissbehandlingen.

samband med skatterefonnarbetet i slutet 1980-talet gjordeI av
kommittén för indirekta skatter i sin genomgång punktskatteom-av
rådet bedömningen det saknades anledning då ytterligareatt att

med hänsyn tillutreda eller föreslå förändringar reklamskattenav
omfattanderesultatet reklamskattetredningens översyn ännuatt av

inte hade regeringen.prövats av
reformering reklamskattelagen på grundvalNågon avav

förslag till dereklamskatteutredningens kom aldrig stånd trots att
i det arbetetproblem med beskattningen uppmärksammatssom
skatterefonni styrka. samband med 1990 årsIväxtesnarast

underantal punktskatter varuskattekaraktärslopades ett somav
omfattning inteförorsakat tillämpningsproblem iårens lopp somen

statsfinansi-i rimlig proportion till skattemas principiella ellerstod
kundebetydelse. motsvarande kritik riktasella Trots motatt

förblev den i oförändrad.reklamskatten stort sett
oformlighetema i beskattningenUnder de åren harsenaste

följd den snabba framväxtenkommit bl.a. tillaccentuerasatt avav
återkommande uppmärk-reklammedier. Problemen har ocksånya

skatteadministrationen.såväl de skattskyldigasammats somav
från Ungdomskommitténremissvar på delbetänkadeI ett ett
reklamskattelagen ställdemed förslag bl.a.1991 översynom en av

skatten ochsig tveksamt till efterlyst utvidgningRSV en av
slopa den komplicera-hävdade i stället borde övervägaatt attman
inställning redovisadede och svårtillämpade reklamskatten. Samma

Åreti framställning till regeringen. därpåverket på våren 1992 en
upprepade verket sitt krav skattens slopande anslöt sigpå när man
till förslag från Utredningen vissa mervärdeskattefrågorett somom
i delbetänkande SOU 1993:75 pekade på reklamskattensett

konkurrenseffekter skatten inte kundesnedvridande och ansåg att
framställning till har RSVbibehållas. regeringen våren 1995I en

hemställt skatten reklamtrycksaker skall slopas.påatt
tidvisredovisade historiken vittnar tydligt denDen omnu

intensiva kritiken reklamskatten från i alla håll. Detsettmot stort
medframgår också hur svårt det visat sig komma till rättaattvara

Allmäntde problem förenade med beskattningen.är settsom
framstår det mysterium skatten kan firanärmast ett att snartsom
ZS-årsjubileum
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6.2 allmän och neutral skattEn

huvuduppgiftemaEn för utredningen har varit åstadkommaattav
utvidgning reklamskatten till omfatta de starktatten av nya

växande reklarnmediema, främst iTV. Framgång det avseendet är
avgörande för frågan skatten kan bli den allmänna och neutralaom
skatt varit målet alltsedan infördes.den Utredningenssom
ansträngningar hitta fungerande lösningar har dockatt gett
nedslående resultat. Verkligheten visar sig övermäktigvara en
motståndare. Grundläggande drag i den tekniska utvecklingen i
kombination med alltmer försvagat nationellt handlingsutrymmeett
lägger effektiva hinder i för reformera den unika svenskavägen att
reklamskatten så den eftersträvade konkurrensneutralitetenatt
uppnås.

Utredningens genomgång förutsättningarna för beskattningav
reklamen i radio, ochTV datakommunikationssystem i kapitlenav
och visar tämligen8 9 entydig bild. principiellt riktigaDeen

lösningarna, dvs. beskatta all sådan reklam, integår tillämpaatt att
medan de hanterliga lösningarna, dvs. beskatta enbart reklamenatt
i svenska radio och TV-sändningar, står i strid med kravet på en
konkurrensneutral beskattning. Alternativet ändå välja någonatt av
dem kan knappast försvaras. Med principiellt korrekt lösningen
följer uppenbaraså tillämpnings- och kontrollproblem efterlev-att
naden reglerna skulle urholkas på oacceptabelt Kritikensätt.ettav

sådan ordning kan befaras bli minst lika omfattandemot en som
den nuvarande. modell tillämpaEn går förutsättermot att attsom

viss reklam lämnas utanför det skattepliktiga området. Syftet med
reformering åstadkomma neutral skatt skulle inte nås.atten en- -
Slutsatsen måste dras konflikten mellan mångfa-är attsom en

reklammediamiljösetterad i snabb utveckling och kravet på
beskattningsregler går tillämpa förefaller olöslig.attsom

Förenklingsfrågan6.3

inbyggdaDe motsättningar beskrivits i föregående avsnitt görsom
sig också gällande i fråga strävandena åstadkomma enklareattom
beskattningsregler. Förenklingar regelsystemet tenderar nämli-av

föra med sig snedvridningar frågai skatteuttaget.attgen nya om
Behovet förenkling särskilt uttalat beträffande beskattning-ärav

reklamtrycksaker där den nuvarande ordningen mångaen av
gånger får löjeväckande konsekvenser. Komplexitetsgradennärmast
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beskattningen mycket svårtillämpad och för bedöm-gör utrymmet
ningstvister orimligt Sedan lång tid tillbaka har mångastort.
berörda uppfattat så obegripligt och detorättvistsystemet attsom
fått allvarliga konsekvenser för tilltron till lagstiftningen. Som
framgår utredningens analys i kapitel saknas10 det förutsätt-av
ningar radikalt förenkla reglerna våld på kravet pågöraatt attutan

generell och neutral beskattning. bristerna i beskatt-De storaen
ningen kan inte avhjälpas justeringar bestämmelserna.genom av

övergång till beskattning i distributionsledet tidEn på sinsom
föreslogs reklamskatteutredningen löser vissa problem förav men

sidanå andra med sig komplikationer inte acceptabla.ärnya som

6.4 Skatten och EG-rätten

analys reklamskattensDen förenlighet med gemenskapsrättenav
utredningen redovisar i kapitel resulterar i uppfattningen11som

EG-rätten sannolikt inte lägger direkta hinder i förvägenatt att
behålla skatten. likhetI med bedömningar på andra områden av
EG-rättens innehåll det dock också i detta fall svårtnärmare är att
uttala sig med full säkerhet. Besked i frågan kan endast lämnas av
EG-domstolen. utredningenFör framstår det dock troligt attsom
skatten bakgrund domstolens hittillsvarande praxis intemot av- -

olaglig i EG-rättsligt perspektiv. Med hänsyn till de allvarligaär ett
konsekvenser för bedömning kan dra med sigstaten som en annan
finns dockdet anledning aspekten vid ställningstagandetvägaatt
till reklamskatten skall behållas.om

Enligt utredningens mening det angeläget devid sidanär att av
renodlade legala effekterna vårt medlemsskap tillmäta deocksåav

praktiska konsekvenserna betydelse. Därmed åsyftas bl.a. demera
komplikationer i neutralitetshänseende beskrivits i frågasom om
beskattningen trycksaksreklamen och har sin i dengrundav som
fria handeln i kombination med ingen medlemsstat haratt annan

motsvarighetnågon till den svenska reklamskatten. Allmänt sett
har förutsättningarna för Sverige välja eller behålla beskatt-att
ningsmodeller unika naturligtvis med EU-anslutningenärsom
blivit starkt begränsade i förhållande till situationen i början på
1970-talet.
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6.5 Reklamskatten bör avskaffas

Reklambeskattningen har såväl sin grundkonstruktiongenom som
omvärldsutvecklingen kommit framstå omodemtatt ochettsom
orättvist för skatt.system Utredningens analysatt ta bristernaut av
i RSL visar också det inte godtagbart behållaatt är sådanatt en
beskattning. detNär gäller utredningens huvuduppgift föreslåatt
lösningar undanröjer dessa brister har utredningen liksomsom
föregångarna i detstött oöverstigliga hinder.närmaste I den från
neutralitetssynpunkt viktigaste frågan utvidgning beskatt-en av-
ningen till reklamen i TV och radio saknas det enligt utredning--

uppfattning förutsättningar för rättvis och i övrigt godtagbarens en
lösning. Skälet härtill främst problemetär med åstadkommaatt en
effektiv beskattning den reklam når Sverige från utlandet.av som
Såväl kontrollmässiga svårigheterrent det begränsade ut-som

med hänsyn till våra internationellarymmet åtaganden innebär så
allvarliga komplikationer acceptabelt för beskattning-att ett system

inte möjligt åstadkomma.är Det sagda gälleratt fören även
beskattningen reklam i datakommunikationssystem, där framförav
allt reella förutsättningar för beskattningskontroll saknas.

Den eftersträvade reformeringen skatten på reklamtrycksakerav
imöter svårigheterstort desett nämnda. I densamma som nyss

delen har EU-anslutningen redan lett till mycket svårbemästrade
konkurrensstömingar mellan svenska och utländska tryckerier.
Utredningen har kommit fram till det orimligt införaäratt att en
inhemsk kontrollapparat säkerställer konkurrensbalanssom en
mellan svenska och utländska tryckerier i detta avseende.

Analysen reklamskattens förenlighet med gemenskapsrättenav
har resulterat i ståndpunkten EG-rätten inte bör lägga direktaatt
hinder i för Sverigevägen behålla reklamskatten.att Det går
emellertid inte helt säkert uttala sig vilkenatt ståndpunkt EG-om

Ävendomstolen skulle inta. utgår från reklamskattenattom man
inte står i direkt strid med EG-rätten eller andra internationella
åtaganden medför det ökade omvärldsberoendet delvis nya
komplikationer med den unika svenska reklamskatten.närmast Den

diskuterade aspekten talar därför allt för avskaffandenu trots ett av
skatten.

Även i rad andra avseenden leder utredningens tillöversynen
slutsatsen reklamskatten inte kan refonnerasatt så den uppfylleratt
de krav måste ställas på modern skatt. Ett genomgåendesom en
drag i översynsarbetet har varit utredningen på punkt efteratt
punkt kunnat konstatera de justeringar RSLatt krävs för attav som
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beskattningkonkurrensneutralgenerell ochmåletnå om en
intemedför ingrepphinder ellerformellaantingen stöter som

betydelse.och allmännaskattens syfteproportion tilli rimligstår
finnerdenutredningendirektiven skallEnligt att enom-
analyserakan uppnåsreklamskatt intekonkurrensneutral om-

intekvar.bör finnas Dettill sitt syfte ändåmed hänsyn ärskatten
medoch syftettidvad sin ärhelt lätt utrönaatt nuvarsom

reklamskattmajoritet menadeReklamutredningensskatten. att en
motive-Finansministernreklamutbudet.dämpande påskulle verka

förbehövdesdenfrämst medskatteninförandetrade dock attav
meningutredningensEnligtpresstödet.det förstärktafinansieraatt

skattenförtalarmycketdet inte än attannatär numerasom
inverkaninkomstkälla. Denallmänmåstenärmast ses som en

reklameninriktningenutbudet ochhadagsläget kanskatten i av
statsintäkterfrån deförsumbar. Bortsettutredningenbedömer vara

vägandeandradärförsaknas detreklamskatten tungtgenererarsom
bedömningenocksåUtredningenskatten. attbehållaskäl göratt

reklambeskattningen,inbyggt ipresstödindirektadet ärsom
tidningar,andrabeskattninghar lägredagspressen änatt engenom

underocksådelen hari denutformningSkattensundvaras.kan
medproblemocksåochhäftigtkritiseratsårens lopp utgör ett

beskattning.neutralsyftet åstadkommaavseende på att en
förbakgrundenangivnahar denUtredningen attstannatmot nu

övertygelsen detdetslopas.reklamskatten bör ärföreslå attatt om
intestark detsåöversynsarbetetresultatetenda tänkbara är attav

förslagredovisaförfattningsformändamålsenligt iframstår attsom
kunnaskulledagenstekniska justeringartill system somav

istatsmakternaoförmodade situationenden göranvändas i att en
möjligheternautredningenbedömning attgrunden än avannan

beskattningsärskildförfungerandeåstadkomma systemett aven
reklam.

avskaffandeKonsekvenser6.6 ettav

olikamed sig radnaturligtvisföravskaffande skattenEtt enav
budget-effektberörda.för skilda Enkonsekvenser är att statens

miljonermed 700försämrassikt kommersaldo längre att ca
kronor netto.

skattenavskaffandedel skulleskattskyldigasdeFör ett av
gäller intehänseende. Dettalättnad i administrativtmedföra en
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minst de skattskyldiga för reklamtrycksaker, vilka upplever
administrationen reklamskatten mycket betungande.av som

Vad gäller dagspressen bedömer utredningen avskaffandeatt ett
skulle leda till i första hand sänkta annonspriser och i andra hand
sänkta prenumerationspriser. Detta innebär annonsköpare ochatt
konsumenter skulle komma avskaffande.att ett Fönno-gynnas av
das kan branschensäven lönsamhetatt förbättras.

Fack- och populärpressen annonsbladen skulle fåsamt stärkten
konkurrenssituation i förhållande till dagspressen. Konkurrensneu-
tralitet skulle vidare uppnås mellan hela den samlade pressen,
jämte annonsbladen, och andra reklammedier. Konkurrenssituatio-

mellan samtliga reklammedier skulle för övrigt förbättras.nen
Ett avskaffande reklamskatten skulle medföraäven delav att en
det indirekta presstödet försvinner. Utredningens bedömningav är
sambandet mellan reklamskattenatt och presstödets syfte i dag

måste betraktas oklart.som

6.7 Finansieringen skattebortfalletav

Utredningens ställningstagande reklamskatten bör avskaffasatt för
enligt direktiven med sig krav på förslag skall lämnasatt hurom
de minskade statsintäktema skall finansieras.

Erfarenheterna de utdragna diskussionerna reklamskattenav om
och de hittills fåfänga försöken lösa de problematt de flestasom
bedömare är överens skatten behäftadatt med harär lettom
utredningen till slutsatsen den finansiering krävsatt vid ettsom
slopande i första hand bör sökas bland åtgärder i någonsom
bemärkelse kan hasägas träffbild den nuvarandesamma som
reklamskatten. Med detta utgångspunkt har utredningensom
undersökt förutsättningarna för någon form reklampålaga.annan av
Det då ligger till handsnärmast införa begränsningärsom att en

företagens reklamköpamas till avdrag förrätt reklamkostnaderav
vid inkomstbeskattningen. En tänkbar utformning sådanav en
avdragsbegränsning redovisas i betänkandet utredningensmen
slutsats blir åtgärden förenadatt är med allvarligaså nackdelar att
den inte kan förordas. Utredningen belyser också andra mera
generella skärpningar företagsbeskattningen lösning påav som
finansieringsfrågan. Inte heller dessa alternativ framstår som
särskilt näraliggande och dessutom ingrepprör kan sägassom

vadutöver utredningens uppdrag sikte på.tar
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krävsstatsintäkterdefå framlämnar strävan attOm somman
formnågonreklamskattenavskaffandevid avannangenomett av

fältetträffa reklamen ärkanindirektellerdirekt sägaspålaga som
ellernågonföreslåförvidare. Utrymmetprincip attnaturligtvis i

sigvisatdockharñnansieringsåtgärderkonkreta varanågra
åtgärderantalpåpekalikväl valt ettharUtredningen attbegränsat.

ställ-slutligadetfrågai görkomma närskulle kunna mansom
skall lösas.finansieringentill hurningstagandet

förordarutredningenfinansieringtillHuvudförslaget som
skatteområdet. Rättenåtgärdertvåkombinationinnebär aven
inkomstbeskattningenvidrepresentationskostnaderföravdragtill

inomskerfinansieringresterandeochheltprincip ramenislopas
avfallsskatten.aviseradedenför

krävs näravvägningardefördocktalarMycket att som
ske ikommer ettskall attñnansieringsfrågan avgöras samman-

övergripandeberoendeblirocksåresultatetdärhang meraav
utredningensEnligtkunnatutredningen göra.överväganden än

möjligtlägestatsfinansielltförbättratidetböruppfattning varaett
finansierings-aktualiseradehärdenlösning pålämplignåatt en

skatteområdet.pårefonnermed andrasambandifrågan
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7 Utgångspunkter

7.1 Reklamskattens syfte

I utredningsdirektiven förekommer ingen diskussion kring det
syftetnärmare med reklamskatten. Motsatsvis kan det dock ur

direktiven utläsas uppdragsgivaren föreställeratt sig det finnsatt
visst syfte med skatten.ett Det nämligensägs utredarenatt om

finner målet konkurrensneutralatt reklamskatt inte kanom en
uppnås, skall han analysera reklamskatten med hänsyn till sittom
.syjie ändå bör finnas kvar. Ett det gäller utgångspunk-närmoment

för utredningensterna överväganden blir därför bilda sigatt en
uppfattning vilket detta syfte kanom vara.

Reklamskattens föregångare armonsskatten motiverades tämligen
entydigt finansierasättett kraftigt förstärktatt ett presstöd.som I
lagstiñningsprocessen gjordes dock kopplingar till allmänen mer
reklambeskattning. Med hänvisning till sådan skattatt överväg-en
des den sittande reklamutredningen framställdes skattenav på

provisorium i avvaktanett allmän reklamskatt.annonser som en
Majoriteten i reklamutredningen grundade sitt förslag om

beskattning reklamen i allt väsentligt på konsumentpolitiskaav
överväganden. beskattningEn skulle verka dämpande på reklamut-
budet. I det efterföljande lagstiftningsarbetet sköts den aspekten
något i bakgrunden och i stället framhölls skatten detatt var
lämpligaste finansierasättet detatt ytterligare utbyggda presstödet.

Den klara kopplingen till presstödet vid tillkomsten har också
under årens lopp kommit till utgångspunkt föratt tas reklamskat-

kritiker hävdattens skatten borde sänkasatt med hänsyn tillsom
den vidaatt överstiger kostnader förstatens presstödet.numera

Diskussionerna i den delen visar enligt utredningens uppfattning
sambandet mellanatt presstödet och reklamskatten med tiden

kommit bli tämligenatt uttunnat.
långtgåendeDe konsumentpolitiska ambitioner som genomsyra-

de reklamutredningens förslag måste höra till det förgångna.anses
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uppfattningenförförespråkaretorde finnasfortfarandedetTrots att
kanreklamutbudetdämpningförverkabörstatsmakterna avatt en

avgörandeinställning någonsådantillmätadagsläget intei enman
skallreklamskattenmed utrönas.syftetbetydelse när

det kvarvaran-slutsatsentillutredningenleder attsagdaDet nu
intereklamskattenmed statensyftet är attpåtagligade gemest

inkomster.oväsentliga

konkurrensneutralgenerell och7.2 En

beskattning

förutsättningar-undersökavarithuvuduppgiñ harUtredningens att
bristerpåtaladetidlångsedanmed detillkommaför rättaattna

iräckviddengällerdetreklamskattelagenkännetecknar närsom
konkurrensneutraliteten.ochreklamslagolikafråga avom

diskuteradehäri detblickfångetvarit ifrämstDet som
omfattarintereklamskattennuvarandedenavseendet är att

instegbetydandevunnittillbakaflera årsedanreklammedier som
ocksåhörDitTV-reklamen.reklammarknaden, främstpå
tidensdenmedi taktoch reklam senasteradioreklamen som

Idatakommunikationssystem.sprids iutvecklingtekniskasnabba
områdetskattepliktigadetutvidgninghänseende krävsdetta aven

grundläggande kravendenåreklammedier fördessatill attnya
Reklamskatteutred-beskattning.konkurrensneutralochgenerellen

bot påråda1980-taletpåi slutetförsök attambitiösaningens
svårighetermycketmed attförenatdetvisar storabristerna äratt

mellankonfliktinbyggd strävan attmålet.eftersträvade Endetnå
regleringpåoch kravetbeskattninggenerell attåstadkomma enen

komplicerad.särskiltuppgiftenpraktikenhanterlig i görskall vara
med harbrottashadeutredningentidigareden attproblemDe som
tekniskabl.a. denmedi taktförstärktsutsträckningbetydandei

ireklameni frågaTV-områdetsåvälPåutvecklingen. omsom
tillfredsställan-nåsvårigheternahardatakommunikationssystem att

Sverigenårreklambeskattningenbeträffandelösningarde somav
vårtföljeråtagandenDeocksåutlandetfrån accentuerats. avsom

inhemsktförtillbidrari utrymmetmedlemsskap EU även att
motsvarighe-det saknasAttåtgärder begränsasönskvärda avsevärt.

medlemsstaternaandrai dereklamskattensvenskatill denter
ytterligare.handlingsalternativpraktiken vårainskränker i

beskatt-utvidgadiskuterade behovetdetsidan attVid avav nu
träffasdag inteireklammedieromfattatillningen avatt som
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skatten hör till uppdraget reklamskattengöraatt generell och
konkurrensneutral också i övrigt komma tillatt med deträtta slaget

brister i det gällande På flera punkterav systemet. dåstöter man
på medvetna politiskt betingade skevheter i beskattningen, främst
det förhållandet skatten lägre föratt dagspressenär förän annan

Även i den delen har utredningen uppfattatpress. uppdragetatt är
kringgärdat restriktioner det svårtgör nå det uppställdaav attsom
målet generell och neutral beskattning.om en

frågaI beskattningen reklamtrycksaker kan neutralitets-om av
aspekten också sigsägas gällande.göra Här handlar det bl.a. om
de problem kontrollkaraktär sedan några år tillbaka medförav som

det i praktikenatt uppkommer bristande neutralitet mellanen
svenska och utländska tryckerier.

7.3 Beskattningen skall enkel attvara

tillämpa

En viktig utgångspunkt för reformarbetet på skatteområdet har varit
förenkla reglerna.att På punktskatteområdet har denna inriktning

alltid varit särskilt uttalad. Det den bakgrundenär mot skallman
den andra väsentliga uppgiften för utredningen.se
Beskattningen reklamtrycksaker har välförtjänt utpekatsav som
avskräckande exempelett på Skatteregler inte uppfyller kravensom

på enkelhet. Såväl de skattskyldiga skatteadministrationensom
ställs här inför svårigheter inte kan I den dagligaaccepteras.som
hanteringen uppkommer ständiga avgränsningsproblem görsom
tillämpningen mycket resurskrävande och leder till tvister i en
utsträckning inte godtagbarär i modernt beskattningssys-ettsom
tem.

Även i övrigt bör förenklingsaspekten vägledande förvara en
reformering reklamskatten. De materiella reglerna måsteav vara
klara och entydiga så de skattskyldiga inteatt undantags-änannat
vis ställs inför svårigheter vadavgöraatt skattepliktigärsom en
prestation. Utrymmet för välja alltför schablonartadeatt och
fyrkantiga lösningar dock begränsatär med hänsyn till kravet på
neutralitet i beskattningen. I det sammanhanget måste också risken
för besvärande skatteundandraganden beaktas.

Den antydda motsättningen sig ocksågör gällandenu i fråga
förfarandereglema. Antalet skattskyldigaom bör lågtvara om

beskattningen skall bli praktiskt hanterlig. Det skall utgångs-vara
punkten bestämmernår skatten skall Begränsningarman tas ut.var
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forbeloppsgränseråstadkommasocksåavseendet kandeti genom
måsteavgränsningar bestämssådanaredovisningsskyldighet. När

ochneutraliteti frågaeffekternapåobservantdock omvaraman
ikryphål systemet.

till EG-rättenFörhållandet7.4

reklamskattsgenerellanalyseraingårutredningsuppdraget attI en
gemenskapsrätten.medförenlighet

återkommandedebattörerkritiskafleraharReklamskatten av
dendebattenislagträårende använtsunder omsenast som

Otaligatill EG-rätten.anpassningbristandelagstiftningenssvenska
olaglig harReklamskatten settrubriken ärunderdebattartiklar

artikel 33striderskattenhävdats motoftastharljus.dagens Det att
ocksåfall harnågotmervärdesskattedirektivet. Idet sjättei man

frihetema.grundläggandedestriderskattengällandegjort motatt
åtagandeninternationellasvenskaandraochEU-inträdet även

utsträckningilagstiftningvårkrav pånaturligtvisställer somen
sedan.årför 25infördesreklamskattenokändhelt närvar
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8 Reklam i radio och TV

8.1 Inledning

År 1987 började den reklamñnansierade kanalen TV 3 med
svenskspråkiga sändas Sverige. deatt över För ljudradio-program
och TV-sändningar reglerades den tidigare radiolagensom genom
1966:755 blev reklam tillåten den julil 1991, med anledning av

marksänd TV-kanalatt tillskapades. Sedan dess har reklamen ny
tillåtits och reglerats i fråga andra formeräven ljudradio ochom av
TV, nämligen i kabelsändningar, satellitsändningar, de särskilda
finska sändningarna, lokalradio och närradio. Programföretaget
TV4 börjadeAB sina reklamñnansierade sändningar 1992. Den
reklamñnansierade radioformen lokalradion kom i gång med sina
sändningar 1993, då reklam börjadeäven förekomma iatt närra-
dion.

8.2 Den radiorättsliga regleringen

8.2.1 Radio- och TV-lagen

Lagens tillämpningsområde

Radio- och TV-lagen 1996:844 trädde i kraft den 1 december
1996. Genom lagen upphävdes den nämnda radiolagen, lagenovan
1966:78 förbud i vissa fall rundradiosändning påmotom öppna
havet, lagen 1981:508 radiotidningar, närradiolagenom
1982:459, lagen l986:3 rundradiosändning finländskaom av
televisionsprogram, lagen 1991:2027 kabelsändningar tillom
allmänheten och lagen 1992:1356 satellitsändningarom av
televisionsprogram till allmänheten.

Radio- och TV-lagen reglerar sådana ljudradio- och televisions-
sändningar till allmänheten avseddaär medatt tas emotsom

3 17-0029
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sändningar.tekniska hjälpmedel och innehållet i sådana Lagen är
trådundantag tillämplig sändningar endastmed visst genom om

Vidare gäller lagenfler bostäder.sändningarna når 100än
satellit kan isändningar ljudradioprogram över tas emotsomav

sändningsverksamheten har sittSverige, den bedriverom som
satellit sker från sändarei Sverige eller sändningen tillhemvist en

gäller för sändningarhär i landet. TV-programLagen överäven av
bundenkan i någonsatellit sändningen ärstattas emot som avom

samarbetsområdet och denEuropeiska ekonomiskaavtalet somom
tillSverige 1, sändningensändningen har sitt hemvist ibedriver

eller sändningen frånfrån sändare här i landet 2,satellit sker en
svensksatellitkapacitetanvändningsatellit sker med som enav

Punkterna och 3förfogar 3. 2fysisk eller juridisk överperson
sändningsverksamhetenbedriverdock inte dentillämpas somom

bunden avtalet Euro-hemvist ihar sitt ärstat omavannan som
samarbetsområdet.peiska ekonomiska

sändningstillstånd registreringoch

ljudradio och television.Etableringsfrihet utgångspunkten förär
frekvenser det förtillgängligaMed hänsyn till knappheten på är

tillstånd.nödvändigt uppställa krav påvissa sändningar att
ellerför sådana ljudradio- TV-programTillstånd krävs sändaatt

gigahertz.frekvens under 3sker med hjälp radiovågor påsom av
slags sändningar.emellertid begränsad för vissaTillståndsplilden är

skerinte för sändningar sökbar text-TVTillstånd krävs somav
sändningar med stödradiosändare används för andrafrån avsom

lokalradiolagenTV-lagen ellertillstånd enligt radio- och
förutsättningarEtableringsfriheten gäller under1993:120. samma

hörsel-anpassade för ellersändningar särskiltäven är syn-som
undersändningarnaskadade. krävs dockHärutöver ägeratt rum

fyra timmar dygn.högst per
landetoch tillstånd till helaTillstånd sända TV-program attatt

meddelas regeringen.sända ljudradioprogrameller till utlandet av
programföretag har förtillstånd gäller för viss tid.sådant FyraEtt
och TV-lagen.sändningstillstånd enligt radio- Dessanärvarande är

Radio SR, SverigesSveriges Television SverigesAB SVT,
Utbildningsradio UR och TV4.AB TV4 AB

medregeringen får förenasSändningstillstånd meddelassom av
för sändningstillstånd får bl.a.vissa i lagen angivna villkor. Villkor

sponsradeförbud sända reklam och samtmot att annonseravse
program.
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Tillstånd krävs för sända närradio, dvs. lokalaäven ljudra-att
diosändningar för föreningslivet. Sådana tillstånd meddelas av
Radio- och TV-verket och gäller för viss tid. januariI hade1997
1 054 sammanslutningar tillstånd sända närradio.att

Den bedriver sådan sändningsverksamhet inte kräversom som
tillstånd och den för någon räkning bedriver sänd-som annans
ningsverksamhet satellit eller upplåter satellitkapacitetöver
satellitentreprenör skall anmäla sig för registrering hos Radio-
och TV-verket. Denna regel har tillkommit för underlättaatt
tillsynen de bestämmelser i lagen ställer vissa kravav som
avseende innehåll, i fråga reklam, och gällert.ex. ävenom som
sådana verksamheter inte kräver sändningstillstånd.som

Särskilda förregler vidaresändningar i kabelnät

Den eller förfogar kabelnätäger där TV-programöversom armars
sänds vidare till allmänheten och varifrån sändningarna flernår än
tio bostäder skall till de boende i anslutna fastigheter kanatt tase

sådana TV-sändningar sker med stöd tillstånd frånemot som av
regeringen och avsedda ochär iatt tas emotsom av var en
området. Vidare skall den eller förfogaräger översom annars
kabelnät där TV-program vidaresänds till allmänheten och varifrån
sändningarna når fler bostäder100 i varje kommun därän han
eller hon har sådant kostnadsfritt tillhandahålla särskiltett nät ett
bestämt för lokala kabelsändarföretags TV-sändningar.utrymme
Radio- och TV-verket kan förordna svensk juridisken person som
bildats för bedriva lokala kabelsändningar lokalt kabelsän-att som
darföretag. Förordnandet gäller under högst år.tre

Reklam och annonseringannan

Reglerna i radio- och TV-lagen beträffande reklam och annan
armonsering relativt detaljerade. Medär enligt lagenannons avses
reklam sändningar reklam sänds på uppdragsamt utan attsom vara

någon Med reklam detsamma i marknads-av annan. avses som
Någon beskrivningrätten. vadnärmare med reklamav som avses

finns inte i marknadsföringslagen 1995:450. Där medsägs att
marknadsföring reklam och andra åtgärder i näringsverksam-avses
het ägnade främjaär avsättningen och tillgångenatt tillsom av

och tjänster I propositionen till radio- och TV-lagenvaror m.m.
prop. 1995/96:160 s.110 utgår regeringen från såväl reklam iatt
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kommande program-mening reklam förtraditionell programsom
försäljningsmeddelanden,sponsringsmeddelanden ochglimtar,

ringa ochTV-tittamadärdvs. sådana attuppmanasprogram
avsättningsfrämjande syfte. Detnormalt harbeställa vissa ettvaror,

reklam ochomfattar bådevidare begreppet program somannons
åsikts-någonsänds uppdragreklam t.ex.attutan annan,avvara

informationsmeddelanden.ochreklam
före och efterdetföreskrivs bl.a.radio- och TV-lagenI att

signatursändas särskildskallsändningvarje somenannonserav
sändningar. Avfrån övrigaskiljertydligt somannonsannonserna

f°arsänds.den Annonserskall framgå i intressereklaminte är vems
hela klockslag.timme mellanminuter undersändas högst åtta en

f°argivet tillfälletelevision vidarmonstiden isammanlagdaDen ett
särskildaför densändningstidenminut sedanunderstigainte en

TV-sändningskall ihar frånräknats. Annonsersignaturen som
huvudregel sändas mellan programmen.

uppmärk-till fångainte syftaTV-sändning fårReklam i atten
förbudinnehållerunder tolv år.hos bam Lagensamheten även ett

medicinskläkemedel ochför receptbelagdaTV-reklammot
ordination,eftertillgänglig endastbehandling samtär ensom

alko-reklam förförbudbestämmelsernahänvisning till motom
med vissa bestäm-1978:763tobaksvaror i lagenholdrycker och

tobakslagenochalkoholdryckermarknadsföringmelser avom
1993:581.

TV-tittamadvs. därFörsäljningsprogram, uppmuntrasprogram
telefonnum-visstringabeställa eller tjänster attatt genomvaror

avseddauteslutandeförekomma i programtjänsterfår ärsommer,
dock förekommafårFörsäljningsprogramför sådana ävenprogram.

vanliga reglernaomfattas då desändningar ochi blandade omav
annonsvolym.

eller delvis harheltinteOm ärett annonsprogram som en
sändningsverksam-bedriverdenbekostats någon än somav annan

program,audiovisuellt verk sponsratframställerheten eller som
ellerbörjan och slutetlämpligt iskall det på programmetsätt av

bidragsgivama Etteller vilkaettdera tillfälletvid anges vem
eller nyhetskom-nyheterhuvudsakligen handlar omsomprogram
intefår Vidare fårinte ettmentarer avsponsrasprogramsponsras.

tillverkning ellergällerhuvudsakliga verksamhetnågon vars
tobaksvaror.alkoholdrycker ellerförsäljning av

såvida detsända reklamkabelsändarföretag får intelokaltEtt
närradio-heller fårsponsringsmeddelande.inte fråga Inteär enom

förflera tillståndshavaredvs. sammanslutningförening, aven
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närradio i sändningsområde för närradioändamål,ett gemensamma
sända reklam.

Tillsyn, straff och avgift

Förutom Justitiekanslems övervakning i vissa avseenden detär
Granskningsnämnden för radio och TV övervakar till-attsom
ståndsvillkoren följs och de lagbestämmelser efterlevsatt som
riktar sig till programföretagen. bestämmelserDe reklamom som
syftar till skydda konsumenter, förbuden bamreklam,att t.ex. mot
övervakas Konsumentombudsmannen inom för deav ramen
marknadsrättsliga reglerna. Radio och TV-verket tillsynutövar av
sådana bestämmelser inte har med sändningamas innehåll attsom
göra.

bryterDen vissa bestämmelser i radio- och TV-lagenmotsom
kan ådömas böter och i visst fall fängelse.även Exempelvis
sanktioneras skyldigheten anmäla sig för registrering med böter.att

iDen stället åsidosätter vissa andra angivna bestämmelsersom
och villkor får åläggas betala särskild avgift. gällerDettaatt en

bestämmelsen villkor för sändningstillståndt.ex. vadom avser
förbud sända reklam eller andra Den särskildamot att annonser.
avgiften fastställs till lägst fem kronor och högst femtusen
miljoner kronor.

bestämmelserDe i lagen marknadsrättslig karaktär,ärsom av
förbuden bamreklam, sanktioneras enligtt.ex. marknadsfö-mot

ringslagen. handlingEn strider de marknadsrättsligamotsom
reglerna kan medföra marknadsstömingsavgift. Såväl programföre-

kan åläggas sådan avgift.taget armonsören Avgiften fastställssom
till lägst fem kronor och högst fem miljoner kronor.tusen

8.2.2 Lokalradiolagen

Lokalradiolagen innehåller föreskrifter lokala rundradio-om
sändningar radioprogram i ljudradio lokalradio. Lokalradio ärav
den formen privat radio infördes den april1 1993. Förnya av som

sända lokalradio krävs tillstånd frånatt Radio- och TV-verket.
Verket fastställer vilka sändningsområden skall finnas. Eftersom
hand frekvenser för sändningsområden blir klara kungörssom
sändningstillstånd för dessa via annonsering i dagspress. detOm
finns två eller fler intressenter offentlig auktion.arrangeras en
Varje sändningstillstånd gäller för visst sändningsområde. Ettett



Reklam i radio och TV SOU 1997:53

sändningstillstånd innebär sända lokalradio 24 timmarrätt atten
dygn inom bestämt geografiskt område. Tillstånd kanettper ges

till fysisk eller juridisk Tillståndshavaren skall utseen person. en
utgivare för programverksamheten och anmäla dennesom ansvarar
till Radio- och TV-verket. januari fanns1997 85 meddeladeI
sändningstillstånd. f°ar tillstånd skall betala årligDen avgiftsom en
till staten.

Reglerna beträffande reklam och annonsering motsvarasannan
dem finns i radio- och TV-lagen.av som
Utredningen Lokal- och närradiokommittén föreslår i betänkan-

tillstånddet lokala radion SOU 1996: 176 auktionernaDen att av
skall med urvalsförfarande varigenom bl.a. ägarförhål-ersättas ett

betydelse.landen och programverksamhetens inriktning ges
Tillståndsgivningen knuten till Radio-skall handhas nämndav en

Utredningen ändringaroch TV-verket. föreslår inte några av
reklam och annonsering.reglerna om annan

Koncessionsavgiftslagen8.2.3

koncessionsavgift televisionens områdeLagen 1992:72 om
kom till sedan beslut fattats det tredje marknätet föröppnaattom
reklamfinansierade sändningar. kan endast gälla förLagen ett
reklamfmansierat närvarande förprogramföretag i sänder, för TV4.

regeringen meddelar ytterligare tillstånd bedrivaOm ett att
reklamfinansierade sändningar hela landet upphör lagenöver att
gälla. Koncessionsavgiften består i fast och rörlig del. Denen en
rörliga delen med annonsintäktema.visstas ut procenten av
Intäkterna skall bestämmas efter grunder.bokföringsmässiga TV4
har den februari TV-verketvarje år lämna Radio- och15att senast

rörliga delen.de uppgifter behövs för fastställa denattsom

ñnns TV-reklamen8.3 Var

Marknät8.3.1

SverigeI sänds rikstäckande kanaler via marknätet, nämligentre
SVT1, SVT2 och dessa programföretag det endastTV4. Av är

f°arTV4 sända reklam. hyr del sitt sändningsutrym-TV4 utsom av
till lokala produktionsbolag i lokal-TV-områden.16me
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Programföretaget SVT har, enligt företagets sändningstillstånd,
under vissa villkorrätt sändaatt sponsrade program.

8.3.2 Satellit

Satellitsändningar med parabolantenn.tas Vanligtvisemot vidare-
befordras sändningarna i kabelnät till hushållen. Ett relativt stort
antal svenska hushåll ca 600 000 har dock paraboler för direkt-
mottagning.

Cirka 170 satellitbaserade TV-programtjänster sänds överut
Europa, 100-tal kan i Sverige.ett Ett antal dessatas emotvarav av
riktar sig särskilt till svensk publik: TV TV4, Kanal ZTV,

ochTVG ñlmkanalemaTV6, TV1000, TV1000 Cinema, FilmNet
FilmNet 2 och Hallmark, SuperSport och TV-Butiken.samt

Kanalerna finansierade reklamintäkterär ellergenom genom
abonnemangsavgiñer. flestaDe satellitsändningar dockutgör
vidaresändningar utländska satellitkanaler.av

TV 3 reklamfmansieradär programkanal. distribuerasDenen
i samtliga svenska kabelnät s.k. gratiskanal i basutbudet. Isom en

beslut den 18 oktober 1995 fannett Granskningsnämnden för radio
och detTV engelska bolagetatt TV 3 Broadcasting Group Ltd.
fick programbolag för TV Granskningsnämndenanses vara
noterade i beslutet bl.a. bolaget svarade för sändningsverksam-att
heten, sammansättningen programtablåema och inköpav av
huvuddelen de färdiga hade den slutligasamtav programmen
kontrollen programverksamheten. Bolaget, ingår i Kinne-av som
vikskoncemen, har sitt i London.säte Större delen sändningarnaav
i TV 3 Sverige länkas till satellit från satellitstation näraupp en
London. Vissa egenproducerade länkas emellertid iprogram upp
Sverige. Reklamförsäljningen till kanalen sköts svensktettav
bolag. kundkontakterFör och för lokalt produceradeansvaret

har TV 3 svenskt dotterbolag, TV 3 Sverigeett AB, medprogram
i Stockholm.säte

TV4 reklamfmanseradär programkanal. Programbolag fören
TV4 det svenska bolagetär TV4 AB. Kanalen sänds huvudsakligen
via marknätet.

Även Kanal 5 reklamñnansieradär programkanal. Gransk-en
ningsnänmden för radio och farmTV i beslut den 19 april 1995ett

medieföretag iatt Luxemburg,ett Scandinavian Broadcasting
System S.A. SBS, fick programföretag forutgöra kanalen.anses
Enligt beslutet svarade SBS för avtal med produktionsbolag och
programleverantörer. En anställd vid SBS hade föransvaret
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programmix, tablåläggning programinköp.och SBS hade utsett
Nordiskaansvarig utgivare. SBS hade avtal med Satellitbolaget om

upplåtelse satellitkapacitet på Tele-X-satelliten och upplänkningav
sändningarna satellit. tekniska utsändningenDenav av program-

ombesörjdes Utbildningsradion enligt avtal med SBS. Detmen av
alternativa programföretaget svenska dotterbolag,och SBS

svarade för annonsförsäljning, viss programproduk-Femman AB,
tion och kunde fungera kommissionär moderbolaget.även som

skötte också de fysiska leveranserna programkas-Femman AB av
till Utbildningsradion. Sedan augusti sänds Kanal1996 5setter

från London.
har tidigare varit reklamfmansierad kanal, har frånZTV en men

årsskiftet 1996/97 ombildats till betalkanal. Radio- ochHosen
registrerat programföretag för kanalen det svenskaTV-verket är

bolaget ZTV AB.
Registrerat programföretag för kanalerna och detTVG TV6 är

svenska bolaget Stuvik renodlad försäljningskanalAB. TVG är en
reklamñnansierad kanal.och TV6 en

Registrerat programföretag för betalkanalema TV1000 och
Cinema det svenska bolaget TV1000 SverigeTV1000 AB.är

Bakom FilmNet-kanalema, också betalkanaler, stårärsom
enligt Radio- och TV-verkets register det svenska bolaget FilmNet

kanalernaTelevision bolag står bakom SuperSportAB. Detta även
Hallmarkoch också betalkanaler.ärsom en

Kanalen TV-Butiken försäljningskanal. Registreratär en
programforetag för kanalen det svenska bolaget TV-Butiken Wiiär
AB.

de nämnda TV-kanalema ingår, förutom följandeAv TV3, även
kanaler i Kinnevikskoncemen: TV1000TV4, ZTV, TV6, TVG,
och Cinema.TV1000

iSelektiv TV-reklam relativt köpa reklamtidär sättett nytt att
i Sverige. Telia Kabel-TV erbjuderTV Det är annonsörer attsom

ochlokalt i de rikstäckande kanalerna MTV.Eurosportarmonsera
Till början finns endast storstädernasselektiv TV-reklam ien
kabel-TV-nät, under utbyggnad.ärsystemetmen

Kabel8.3.3

Kända programbolag förmed egensändningar i kabelnät uppgår
närvarande till l00-tal. de kommersiella kabelkanalema intarAvett

särställning de sänder på antalett att ett stort orter,par en genom
har långa sändningstider professionell programutfonnning.samt en
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8.4 finnsVar radioreklamen

Programföretagen SR och fårUR inte, enligt företagens sänd-
ningstillstånd, sända reklam vederlag ellermot motprogram
betalning. Båda programföretagen f°ar sända sponsrade program
under vissa vilkor i sändningstillstånd.som anges resp.

Som tidigare får reklam förekommanämnts i både Iokalradion
och närradion. För närradion gäller dock speciell regel. Radio-en
och TV-verket kan nämligen ansökan medge befrielse från
skyldigheten betala sändningsavgiftatt närradiosändandeom en
sammanslutning inte reklam ellersänt betalningmotprogram
under kvartal. Ca 60-70ett sammanslutningama harprocent av
utnyttjat denna möjlighet och således avgiftsbefriade.är Lokal- och
närradiokommittén föreslår dock avgifterna för sändaatt att
närradio skall avskañas.

Vidare förekommer den svenska publiken kan lyssna tillatt
reklamñnansierade radioprogram sänds från andra länder.utsom

8.5 Beskattning reklam i svenskaav

TV-sändningar

8.5.1 Inledning

För uppnå målet med konkurrensneutralatt reklambeskattningen
har utgångspunkt för utredningens arbete varit utvidgaden att en
reklamskatt bör utformad så den i allt väsentligtatt överens-vara

med den gällandestämmer beskattningsordningen. Det värde som
skall beskattas bör den orsaken huvudsakligen bestämmas påav
motsvarande i dag gällersätt för och offentliggöran-som annonser
de reklam. Som huvudregel bör således beskattningsvärdetav

vederlaget förutgöras eller det upplåtna reklamutrym-av annonsen
Beskattningen skall vidaremet. enkel tillämpa. Häri ligger,attvara

förutom de materiella reglerna skallatt lätta förstå ochattvara
tillämpa, beskattningenäven svårigheteratt skallutan vara
kontrollerbar. Kravet enkelhet måste självfallet beaktas när man
skall bestämma i vilket led skatten skall dvs. skalltas ut, vem som

skattskyldig. dennaMot bakgrund har utredningen funnitvara att
utgångspunkten för eventuell beskattning reklam i börTVen av

skattskyldigheten åvilaratt den uppbär ersättningen förvara som
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programföretaget.dvs. i normalfallet Dettasända reklamen,att
skattskyldighet.med gällande reglerharmonierar även om

sändningarutredningenMed svenska sändningar avmenar
svenska juridiskaSverige ellerfysiska bosatta i avpersoner

personer.
naturligtvis oberoendebeskattning skalleventuellEn vara av

utredningensker. Vidarevilket sändningendet attsätt anser
riktar sigTV-sändningamabör träffa reklam iskatten enbart som

främst i Sverige.till publik

sändningarTraditionella8.5.2

försändningar skulleför reklam i svenskaskattskyldiga närvaran-
reklamfinansieradesänderprogramföretagdede TV4, somvara

viaprogrambolag sänderkommersiellasatellitkanaler och de som
kabel.

Avgiften harkoncessionsavgift tillbetalar i dagTV4 staten.en
TV-företaget hargynnande ställningbl.a. med denmotiverats som

Enligtmarksändningar. TV4:ssända iensamtatt annonsergenom
under denöverläggningartillståndsvillkor skallnuvarande nya

fattar besluttillståndsperioden inledaslöpande staten omom
koncessionsavgif-eller förändringinförande skatt på reklam avav

januariträdde i kraft den 1gällande tillståndsvillkorenDeten. nu
och den december 2001.och gäller till med 311997

registreringenkraftoch TV-lagen trädde iradio-Innan avvar
kontrollera. Bolagenomöjligkommersiella programbolagende att

Enligtoupphörligen ändrades.ständigt varför registretbyttes ut,
medregistreringsskyldigheten sanktioneradradio- och TV-lagen är

tidigt dennärvarande det förböter. För avgöraär att nyaom
kommersiellakontroll desanktionsmöjligheten medger bättre över

svårighe-utredningen defall bedömerprogrambolagen. I attannat
de skattskyldigakontrolleraredan i dag föreligger attattter som

förvärrasytterligare kommerreklamskatt registrerar sigtill att om
skatten utvidgas.

vidfunnit skulle uppståAndra svårigheter utredningen ensom
giltighet och hängergenerellbeskattning TV-reklam äger merav

svenskbeskattningsvärdet.bestämmandet Ommed enavsamman
Sverige kansina sändningar publiksatellitkanal riktar utommot

tillden reklam riktar siginte befogat beskattadet att somanses
svensktpubliken. Vidare kan det förekommaden utländska att ett

nordensvenska helaprogramföretag sänder över attutan man
sig speciellt land.sändningarna riktar någotkan säga motatt
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Programföretagen torde visserligen kunna få fram mätningar över
i vad mån TV-publiken i de nordiska länderna följt programmen

dei svenska kanalerna. Däremot torde det knappast möjligtvara
få fram erforderliga mätningaratt i vilken utsträckningöver TV-

publiken i övriga Europa tittat i svenska kanaler. Ettprogram
beskattningsförfarande det nödvändigt beaktagör publik-attsom
sammansättningar i olika länder skulle mycket svårtillämpatvara
för såväl de skattskyldiga beskattningsmyndigheten och enligtsom
utredningens mening i hög grad strida kravet enkelhet imot
beskattningen.

Svårigheter bestämma beskattningsvärdet föreliggeratt iäven
de fall programbolagen sändernär egenreklam, dvs. då vederlag
inte utgår. För erhålla generell reklambeskattningatt krävs atten

sådan reklam beskattas.även För de skattskyldiga ligger svårig-
heterna i själva uppskattningen beskattningsvärdet. beskatt-Förav
ningsmyndigheten problemen kunnaär kontrollatt utövasnarare

all egenreklamöver till beskattning.att upptas

8.5.3 Text-TV

delEn TV-signalens överföringsmöjligheter kan användas förav
sända särskild text-infonnation,att text-TV. Text-TV har huvud-

sakligen två användningsområden. Den används dels för program-
textning och dels för sända textade informationssidoratt fyllersom
hela TV-rutan. Infonnationssidoma samlade i efterär grupper
ämnesområden och TV-tittama kan bläddra fram den information

önskas. Det fenomenet brukar kallas sökbar text-TV.som senare
För sända de textade informationssidomaatt används regelsom
outnyttjat i TV-signalen, det s.k. bildsläckningsintervallet.utrymme
Bildsläckningsintervallet utnyttjas programföretaget ellerav av

Ävennågon detta upplåtit intervallet till. hel kanal ellersom en
delar kanal kan i anspråk för sändningarna. Informationentasav en
hämtas från dator och förmedlas radio- eller trådsänd-en genom

Överföringssättetning. innebär inte användaren har kontaktatt
direkt med dator användaren väljer bland det antal sidorutanen

sänds Infonnationssidoma sänds cykliskt;ut. den sistanärsom
sidan har sändningarnasänts från början. Det krävsupprepas en
speciellt utrustad med minnesenhet och avkodaremottagare för att
kunna sökbar text-TV.ta emot

Reklamen i text-TV sänds blandat med information i t.ex.annan
nyhetssida eller sökbar sida. Reklamsändningar ien som en egen

förekommertext-TV ytterligareäven En kansätt.ett person
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i Kostnadernavia knapptelefon text-TV.nämligen sin annonsera
tillvidarebetalar viss delTelia, i sinför detta debiteras turav som

programföretaget uppbär i sådanaersättningprogramföretaget. Den
för reklamsänd-jämställa med övriga vederlaggivetvisfall är att

ningar.
reklam i traditionellabeskattningVad sagts om en avsom ovan

gällaiutredningenTV-sändningar ävensettstort enmenar
motsvarande beskattning i text-TV.

Försäljningsprogram8.5.4

direktförsälj-medTV-programMed försäljningsprogram menas
varefter detdemonstrerasolika produkterdärning, dvs. program
och beställatelefonnummerkan ringa visstpubliken ettattanges

undersändsFörsäljningsprogrammenTV-shopping. utvaran
kanal.annonstid eller i en egen

ellersändas i regikanFörsäljningsprogram annonsersomegen
försäljningsföre-erläggerfallerreklam-TV-kanalema. deti I senare

programföretaget.ersättning tilltaget
reklamskattehänseende jämställasbör iFörsäljningsprogrammen

vederlaguppbärTV-shopping-företagreklam imed övrig TV. När
vederlag tilleller erläggersända andrasför ettatt annonser

TV-shopping-företagetsdetta skall sändaprogramföretag for att
nämndareklamskatt utgå påeventuellbör således enannonser

de fallbeskattning bli isvårtillämpad skullevederlag. Mer nären
produkter,medTV-shopping-företag sänderett egnaannonser

problemen med bestämmauppkommeregenreklam. Här nytt att
beskattningsmyndighetens del,förbeskattningsvärdet attsamt,

TV-shopping-företaget redovisatvilken utsträckningkontrollera i
produkter.för medreklamskatt egnaannonser

utländskaireklamBeskattning8.6 av

TV-sändningar

Inledning8.6.1

sändssvenska TV-tittamadel den reklam når deEn stor avav som
Endastandra länder Sverige. någraprogrambolag med hemvist i än

till publik isändningar särskiltdessa programbolag riktar sinaav
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Sverige. För kunna uppnå målet medatt generell och konkur-en
rensneutral beskattning bör eventuell skatt på TV-reklam meden
nödvändighet möjlig påföra utländskaatt även programbolag.vara

8.6.2 Svensk beskattningsmakt

Några allmängiltiga regler hur för lands beskattnings-gränserna ett
makt skall fastställas existerar i princip inte varje kanutan stat
utforma sina regler efter önskan. Praktiska hänsyn har spelategen

roll vid utformningen reglerna.stor Det har knappasten t.ex.av
någon mening föransetts utsträcka sin beskattnings-stat attvara en

så långt denrätt omfattar fall däratt även möjligheterna att
genomdriva skatteanspråken obefintliga.är

Även det således inte finns några allmängiltiga reglerom
beträffande för landsgränserna beskattningsmakt, kanett dock
några principerän ha utbildats. allmänhetsägas I tordeom vaga

bl.a. kräva skattesubjektet skall ha någon anknytningatt tillman
den beskattningsrätten.utöverstat sådanEn anknytningsom anser

ofta föreligga då den skattskyldige har sitt hemvist iman staten.
När de allmärma för dengränserna svenska beskattningsmakten

i inkomstskattehänseende fastställts utåt, har inte detansettman
skäligt endast beskatta de fysiskaatt och juridiska personer som
har sådan anknytning till Sverige de skall ha sitten att anses
hemvist i Sverige. fysiskaDe bosatta här,är depersoner som resp.
juridiska svenska rättssubjekt,är skall visserligenpersoner som
enligt de svenska reglerna erlägga inkomstskatt for all inkomst.
Men det finns dock vissa inkomster har sådan närasom en
anknytning till Sverige det rättssubjekt uppbär inkomstenatt som
bör erlägga svensk skatt, rättssubjektetäven sådant saknarom som
sådan anknytning till Sverige Sverige skall betraktasatt som
hemvistland. När det gäller fastställa i vilken utsträckningatt

med hemvist utanför riket skall erlägga svensk skatt harpersoner
gränsdragningen mellan olika inkomster i någontyper mån skettav
så den kan utnyttjaatt den offentliga verksamhetenantassom
också skall erlägga skatt här. vissaI fall har ekonomiska hänsyn
varit utslagsgivande. Möjligheterna genomdriva skatteanspråkenatt
har påverkat utformningenäven bestämmelserna.av

Vad gäller den svenska beskattningsrätten i inkomstskattehänse-
ende kan allmänt fysiskarent sägas bosatta utomlandsatt personer
och utländska juridiska skattskyldiga härär endast förpersoner
inkomster ha stark anknytning till Sverige. Utländskasom anses en
juridiska skattskyldigaär i Sverige fört.ex. inkomstpersoner av
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sådan verksamhet frånbedrivernäringsverksamhet om personen
fastighet här.Sverige eller harfast driftsstäile i

och utländska juridiskabosatta utomlandsFysiska personer
förmögenhet de har här i riket.skattskyldiga förär ävenpersoner

svensk aktiefond gäller dockaktier eller andelar isvenskaFör
skattskyldighet skall föreliggaregler. fordras försärskilda Här att

bedrivits från fast driftsställe härnedlagda i rörelsede äratt som
riket.i

företagare betalaför utländskskyldighet föreliggerOm att
företrädasi Sverige skall företagarenmervärdesskatt av en av

skallgodkändSkattemyndigheten Representantenrepresentant.
ombud för denneutländske företagarenfullmakt denenligt somav

företräda företagarenskatten och i övrigtför redovisning avsvara
förskall underlagmervärdesskatt. Vidarei frågor gällersom

tillgängligt hosskatteredovisningen finnaskontroll representan-av
utländske företagaren och inteSkattskyldigheten åvilar denten.

skattskyldighe-förekommer dockandra länderI attrepresentanten.
har iEuropeiska kommissionenåvilar representanten.ten en

rådet ochnovember till Europeiska Europapar-den 3 1994rapport
förskrivit de svårigheter uppstårlamentet sompersonerom som

och därvid påtalatskatt i andra medlemsstaterskyldiga betalaär att
med-skyldigheter varierar frånroll ochatt representantemas en

skulletill Kommissionenlemsstat att systemetanseren annan.
denmöjligaste mån åviladeunderlättas skattskyldigheten iom
ochutlöst Skattskyldighetenutfört de transaktioner somperson som

EG-bestämmelsermedlemsstaterna utnyttjade existerande omom
handräckning så effektivtadministrativt samarbete och ömsesidig

möjligt.som

Handräckning8.6.3

omfattar iKontrollverksamheten det internationella området
infonnation för skatteutredningarförsta hand utbyte samtav

land. Förutsättningarna för Sverigeindrivning skatt i attannatav
ömsesidighandräckning dels i lagen 1990:314begära omanges

medhandräckning i skatteärenden och i förordningen 1990:320
dubbelbeskattningsavtal eller handräck-dels isamma namn,

nämnda lag fårningsavtal med den berörda Enligt RSVstaten.
biträde med handräckning i främmande i den månbegära stater

överenskommelse härom föreligger mellan Sverige och stat.resp.
Sverige har slutit avtal olika länder. Vidare harmed mängden

Sverige undertecknat OECD-konventionenEuroparåds- och om
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ömsesidig handräckning i skatteärenden. Konventionen återfinns i
lagen 1990:313 Europaråds- och OECD-konventionenom om
ömsesidig handräckning i skatteärenden, vilken trädde i kraft den

april1 1995. Konventionen har dock inte fått någon större
betydelse, främst beroende på den har ratificerats endastatt ettav
fåtal Sverige har slutit handräckningsavtalstater. även med deett
övriga nordiska länderna, SFS 1990:226.

På EG-rättens område kan rådets direktiv 77/799/EEGnämnas
den december19 1977 ömsesidigt bistånd medlemsstater-av om av

behöriga myndigheter på direktbeskattningens område ochnas
rådets direktiv 76/308/EEG den 15 1976 ömsesidigtav mars om
bistånd för indrivning fordringar uppkomna till följdav av
verksamhet del finansieringssystemetutgör för Euro-som en av
peiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket och jord-av
bruksavgifter och tullar med avseende på mervärdesskatt. Detsamt
första direktivet, handlar infonnationsutbyte medlemsstatersom om
emellan, har ändring 1992 blivit tillämpligt depåävengenom en
inom gemenskapen harmoniserade punktskattema, dvs. skatterna på
mineraloljor, alkohol och tobak.

allra flestaDe avtal innehåller bestämmelser reglerarsom
handräckningen mellan skatteförvalmingama. Staterna förbinder sig

lämna varandra handräckning beträffandeatt de skatter som
omfattas avtalen. Generellt kan i de fall där handräck-sägas attav
ningsbestämmelsema finns intagna i dubbelbeskattningsavtal kan
handräckning bara begäras beträffande statlig och kommunal
inkomstskatt och i vissa fall statlig förmögenhetsskatt. Europaråds-
och OECD-konventionen omfattar flertal skatter och avgifterett

Äveninte reklamskatten. det nordiska handräckningsavtalet ärmen
direkt tillämpligt på flertal skatter och avgiñer, dock inteett på
reklamskatten. De utomnordiska avtalen vanligtvis inte någrager
möjligheter i begära indrivning denatt stat mot statensen egna
medborgare eller där hemmahörande juridiska Avseendepersoner.
de avtal träffats efter reklamskattens tillkomst har Sverige isom
princip inte några möjligheter förhandla fram dessa avtalatt att

skall omfatta reklamskatten.även Med tanke på, såvitt utredningen
funnit, den unika ställning den svenska reklamskatten har i ett
universellt sammanhang måste det dessutom i framtidsperspek-ett
tiv bedömas i hög grad osannolikt andra länder skulleattsom vara
villiga medverka i handräckningsärendenatt gäller svensksom
reklamskatt. Det sagda innebär enligt utredningens mening detatt
i praktiken omöjligt för Sverige från erhållaatt statvore annan
information och hjälp med indrivning i reklamskatteärenden vad
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fysiska bosatta utomlands och utländska juridiskaavser personer
personer.

Radioreklam8.7

beträffande beskattning TV-reklamDet sagtsovansom av menar
utredningen i huvudsak giltigt för beskattningävenvara en av
reklam i radio. sammanhanget kan framhållas de skattskyldigaI att
för reklam i radio dessutom skulle hundra fler deutgöra änett par
skattskyldiga för TV-reklam.

Sponsring8.8

sponsring utredningen huvudsakligen bidragMed härmenar som
för finansiering radio- eller från någonTV-programges av som

inte engagerad i programverksamheten i syfte framträda iär att
positiv dager.

Sponsringsreklam i radio och inte enbart detTV exponeras
för tillvisst i anslutning detsätt att ettsponsom program anges

sponsrade förekommer i övrigt, främst iävenprogrammet utan
företag kan programföretagets vetskap slutaTV. Ett t.ex. utan

sponsringsavtal Vidaremed produktionsbolaget för programmet.
kan filmproduktion sponsrad i fleravisas i led.TV Ien som vara
båda fallen kan reklamen för olikapå sätt.sponsom exponeras

eventuell beskattningEn reklam i bör naturligtvisTV ävenav
omfatta sponsringsreklamen, varvid skattskyldigheten bör åvila den

uppbär ersättningen från Motsvarande svårighetersom sponsom.
redovisats avseende beskattning övrig reklam i TVsom ovan av
utredningen skulle drabba beskattning sponsrings-ävenanser en av

reklam, framför allt gäller bestämmandet beskattningsvärdevad av
i de fall sponsringsreklamen deltill viss i utlandet ochnär sänts
möjligheterna beskattningskontroll.utövaatt
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8.9 Den tekniska utvecklingen

Övergång8.9.1 till digital marksänd TV i Sverige

TV-program kan sändas analogt eller digitalt. dagI sänds TV
uteslutandenästan med analog teknik. Reguljära digitala satellit-

sändningar har påbörjats och försök med digitala markbundna
sändningar i Sverige genomfördes första gången i november 1995.

I regeringens proposition digitala TV-sändningar prop.om
1996/97:67 föreslås TV-sändningar med digitalatt teknik skall
införas i flera med möjlighet försteg successivtstaten att ta
ställning till och på vilket verksamhetensätt skall fortsätta. Iom

första med börjanetapp, möjligt under höstenen 1997,om
kommer digtala marksändningar inledas på begränsatatt antalett

i Sverige. Minst tvåorter sändningsfrekvenser bör kunna dispone-
på varje Kärnan i sändningsverksamhetenort. skallras vara

sändningar TV, andra tjänsteräven traditionellaän TV-av men
skall kunna förekomma. Den föreslagna sändningsverk-program

samheten skall i sin helhet bekostas medverkande företag.av
Verksamheten skall således inte finansieras med statsbudgetmedel.
Public service-företagen skall anvisas engångsbelopp för digitalaett
sändningar rundradiokontot, under förutsättning kontotsur att
resultatutveckling medger det. Sändningsverksamheten kommer att
förberedas särskild utredare. En kommitté med parlamenta-av en
riskt inslag skall följa sändningverksamheten och medverka vid
utvärderingen.

8.9.2 digitalaDen TV-teknikens egenskaper

Den digitala tekniken i sig inte någon nyhet.är All elektronisk
databehandling och datalagring bygger på digital teknik. Vad som
däremot relativtär är ochnytt minneskretsaratt förprocessorer
databehandling med mycket kapacitet kan framställasstor tillnu
så låga kostnader utrustning kan installerasatt i avseddaapparater
för konsumentmarknaden. Därmed skapas tekniska förutsättningar
för behandla de mycketatt informationsmängderstora ingårsom
i TV-bild.en

Den digitala TV-tekniken har flera olika egenskaper skiljersom
sig från den analoga. Av dessa kan den digitalanämnas att
tekniken medger överföringskapacitet,större dvs. fler program-
tjänster eller information inom givet ñekvensutrymme.ettmer Den
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den digitala teknikenöverföringskapaciteten beror ärattstora
teknik helaför bildkomprimering, dvs.väl lämpad gör attsomen

Vidareinformationsinnehåll inte behöver sändasTV-bildens ut.
avseendetekniken flexibilitet med påmedger den digitala ett

tjänster, inklusivevarierat utbud ochTV-program typernya avav
digital TV-signalinteraktivitet.sådana med hög grad En ärav
helst kvalitetsförlust.någonockså mycket lätt krypteraatt utan som

kontrollera endast denför den sändandealltså lättDet är attatt
digitalaauktoriserad kan få del Denär programmet.avsom

därför lämplig för olika betal-TV-arrangemangtekniken är men
upphovsrättsskäl vill begränsai de fall dåäven t.ex.man av

tillgängligheten.

möjligheterTV-distributionensdigitala8.9.3 Den

sändningiolika TV-programFlera samma

verkarför närvarandeden digitala teknikenegenskap hosDen som
olikasända fleraintresset möjlighetentilldra sig det största är att ut

möjligt sändakapaciteten ökar så detOm är t.ex.attattprogram.
ideti dagens standardkvalitet påfyra TV-program utrymme som

utsändningunderlättaskulle detdag behövs för t.ex.ett program,
få.efterfrågas förhållandevisavav program som

Nya former TVav

föröverföringskapacitet kan användasdigitala teknikensDen stora
inte med säkerhetVilka dessa kan bli kanolika tillämpningar.nya

tillteknik upphovligger i sakensi dag. Detsägas natur att ny ger
dessa intemöjligheter ochkonstnärliga och affärsmässiga attnya

användningsområden harkan förhand. Några somanges
föreslagits dock följande.är

sänds olikaiAlternativ tidsläggning. Inslagen i TV-programett-
tillgodose med olikaordning för tittare Programatt vanor. som

sändas bästakvällen skulle kunna pånormalt sänds påsent t.ex.
sändningstid och vice versa.

sänds fleraTidsförskjuten utsändning. ochEtt utprogramsamma-
behöver tittarengånger med liten tidsförskjutning. På så sätten

aldrig länge skall börja.påvänta att programmet
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Alternativ handling. Program kan sändas i flera parallellaut-
versioner. ochEtt kan sändas reklam-t.ex. utansamma program
inslag till publik betalar och med sådana inslag tillen som en
publik erhåller gratis. ocksåDet möjligtär attsom programmen
sända i olika språkversioner eller i versioner därut program
känsliga utformats på olika sätt.scener

Interaktiva TV-tjänster

Den digitala tekniken kan underlätta interaktiva TV-tjänster.även
Det tjänster där åskådaren på något kanär påverkasättsom avses
det sänds. Normalt har åskådaren förbindelse med programkäl-som
lan via telenätet. Det också möjligt förse digitalt kabelnätär att ett
med kanal för returinfonnation. exempelSom på möjligaen
interaktiva tjänster kan följande.nämnas

Beställ-TV. Abonnenten beordrar visst skallatt ett program-
sändas till honom från central. kanDetta antingen till så atten

sänds till lagringsminne hos abonnenten och spelasprogrammet ett
från detta, eller abonnenten förbindelsestår i med centralenattupp

medan han filmen.påser

Infonnationssökning. TV-tittaren kan koppla sig till olikaupp-
databaser och söka sig fram till information olika slag. Omav
informationen gäller ställningen innehavarens bankkontont.ex.
kan tjänsten kombineras med transaktionsmöjligheter.

8.9.4 TV-tjänster i telenätet

Rörliga bilder kan distribueras telenätet, s.k. bildtele-även genom
foni. Sverige har sedan den juli1 1993 telemarknad medöppenen
många aktörer och Troligen kommer den konkurrensoperatörer.

råder medföra snabb utbyggnad kommunikations-attsom nu en av
och tele- och datakommunikationstjänster.nät

framtidenI kommer sannolikt telenätet användas föratt att
förmedla rörliga bilder med hög kvalitet. För det vanligaatt
telenätet skall kunna användas för överföra digitala TV-programatt
till enskilda abonnenter krävs abonnentledningama kanatt
användas för sända digital signal med hög hastighetatt en
samtidigt ledningen också används för vanliga telefonsamtal.som
Vanliga AXE-växlar klarar inte koppla trafik med så högattav
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hastighet krävs för TV-överföring. generationEn växlarsom ny
högre kapacitet, s.k. ATM-växlar, har dock börjat införasmed att

i telenätet och bredbandsnät där den ATM-teknikenett nya
utnyttjas i drift mellan Stockholm, Malmö och Göteborg. Enär
utveckling förmedling bilder telenätet, vilket redan iav av genom

möjligt sker via aktualiserar frågan vaddag Internet,är sätt som
television.ärsom

TV-lagen omfattar sändningarRadio- och tidigare nämntssom
ljudradio- och riktade till allmänheten ochTV-program ärav som

hjälpmedel.avsedda med tekniska Denär att tas emotsom
allmänt förväntas den digitala komprime-utveckling som genom

för telefonnätet, viss individuelltringstekniken, i synnerhet är att
förmedlas betalning till denönskad information kommer motatt

källor vad han villenskilde. enskilde kan samla från olikaDen se
uppkopplad tillbildskärm i hemmet. Bildskärmen kan varaen

dator,allehanda källor, telefonnät, parabolantenn, egensom
telefonnätet tillkabelnät Sändningen kan exempelvis i gå påosv.

i fördet programinnehållet överförs och lagras minnesättet ettatt
först småningom spelas Därmed har de egenskapersåatt upp. som

radio- och TV-lagens definitioner förlorade. Sändning-grundar gått
individuell sker till obestämd krets. Radio- ochoch inteären en

tillämplig.TV-lagen inte längreär
mellanfonner existera iSannolikt kommer rad även nätatten

bygger interaktivitet, former eller mindre lika denpåsom mer
television vi känner. Med den höga grad utbudavsom nu av

följa utbudtjänster åsyftas i telefonnät kan dock förväntas ettsom
tjänster ställer TV-lagen sidan. blirradio- och Detav som

formellt möjligt förmedla material inte kunnat sändas iatt som
blirdistributionsformer underställda denna lag. Detärsom

dessutom i praktiken mycket hindra förmedling sådantsvårt att av
exempelvisoch material eftersom den sänder viaannat som

världsdeltelefonnätet kan befinna sig i och materialet ären annan
information.intill omöjligt upptäcka i det väldiga flödetnäst att av

Multimedia8.9.5

digitala tekniken leder till sammansmältning mellanDen en
telekommunikation, mediebranschen och elektronikindustrin.
Tidigare åtskilda nätverk börjar dessutom kunna erbjuda liknande
tjänster. för kabeltelevision används för telefoni. TelenätNäten
används för television.
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effektEn digitaliseringen rörliga bilder kan distribuerasär attav
flera tidigare. Principiellt finns här två utvecklingsvägar.sätt än

kanDen symboliseras den mycket snabba tillväxtenena av av
persondatorer för hemmabruk för fungerautrustas attsom som
multimediaplattformar och med Internetanslutning. Uppkopp-
lingen till den globala informationsinfrastrukturen sker via
telenätet. teknisktDet möjligt distribuera såväl digitalär radioatt

digital TV telenätet via UtvecklingenInternet. kanöver t.ex.som
beskrivas persondatom och telenätet i förening detatt görsom
möjligt för den enskilde nyttjaren kommunicera såväl oneatt to
one via email one many laddat.ex. to attsom genom ner
information databaser. klassiskI mening detta inte masskom-ärur
munikation eller broadcasting detta legalt och sättannatsom
deñnierats.

andraDen utvecklingsvägen den interaktivitetrepresenteras av
möjliggörs digitaliseringen traditionell radio och TV.som av av

Med digitaliseringen också möjligheter för den enskilde tittarenges
kundanpassa TV-utbudet efter intressen. Massmedietatt TVegna

utvecklas därmed också i riktningen mulitmedia så tittarenmot att
eller lyssnaren inte bara skall kunna välja mellan kanaler och givna
prograrntablåer ihop sin programtablå. Digitalise-sättautan egen
ringen innebär masskommunikationen i viss utsträckning kanatt

till individuella önskemål. En del i denna utveck-anpassas annan
ling bildskärmar medger bättreär bild samtidigt inya som som

byggsTV-apparaten andra funktioner den intelli-görsom mer
och flerfunktionell.gent

8.9.6 digitalaDen teknikens konsekvenser för en
reklambeskattning i TV

Eftersom det svårt förutsäga den digitala teknikensär utveck-att
ling det likaså svårt bedömningär vilka konsekven-göraatt en av

tekniken skulle kunna få för reklambeskattning i TV.ser en
Teknikbytet TV-distributionen torde inte i sig påverkaav en
reklambeskattning, förutom antalet skattskyldiga medatt största
sannolikhet skulle öka. hellerInte utredningen formerattanser nya

TV, såsom alternativ tidsläggning, tidsförskjuten utsändning ochav
alternativ handling, skulle medföra några konsekvenser förstörre

reklambeskattning. Snarare det utvecklingen TV-tjänsterären av
i telenätet och multimedia skulle komma medföramot attsom
speciella svårigheter. Utredningen bedömer nämligen deatt nya
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formerna för sändning reklam skulle omöjliggöra varje försökav
till kontroll från beskattningsmyndighetens sida.

Digitala ljudradiosändningar8.9.7

digitala tekniken för ljudradiosändningar medförDen ävenatt
ljudradioprogram kan sändas data och bilder. Omänannat ut, t.ex.

det frekvensutrymme i dag används för analoga sändningar isom
stället användes för sändningar med digital teknik skulle vidare ett
betydligt antal ljudradiokanaler för närvarande kunnastörre än
sändas.

Riksdagen beslöt under digitala ljudradiosänd-våren 1995 att
ningar skulle inledas från hösten närvarande1995. sker digitalaFör
ljudradiosändningar Sveriges Radios regi.genom

Genomförandet den digitala tekniken skulle enligt utredning-av
få motsvarande konsekvenser för beskattning radioreklamen en av

de utredningen funnit beträffande reklam i TV.som som

Slutsatserl O

uppnå målet med konkurrensneutral reklarnbeskattningFör att en
har utredningen tidigare haft utgångspunktnämnts attsom som en
utvidgad reklamskatt bör utformad den i allt väsentligtså attvara

med den gällande beskattningsordningen. Enöverensstämmer
reformerad reklamskatt skall vidare enkel tillämpa. Motattvara
denna bakgrund utredningen regler beskattningsvärdeattanser om
och skattskyldighet huvudsakligen debör gällandemotsvara
reglerna. Beskattningsvärdet bör således huvudregel utgörassom

vederlaget för eller det upplåtna reklamutrymmet ochav annonsen
skatten redovisas den uppbär vederlaget för sändaattav som
reklamen, dvs. i normalfallet programföretaget. Vidare har
utredningen haft utgångspunkt bör träffa all reklamskattenattsom

sänds till svenska TV-tittare och radiolyssnare, dvs. oavsettsom
reklamen förekommer i inhemska eller utländska sändningar.om

beskattningEn reklam i radio- och TV-sändningar ärav
naturligtvis erforderlig för skapa balans i konkurrenssituationenatt
mellan dessa och övriga medier. Utredningen har först behandlat
beskattningen reklam i svenska radio- och TV-sändningar ochav
därvid tvingats konstatera sådan beskattning skulleatt en vara
förenad med betydande svårigheter, framför allt det kommernär
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till bestämma beskattningsvärde och beskattningskontroll.att utöva
gällerDetta skulle skattskyldig. Någraoavsett vem som vara

lämpliga lösningar för komma till med väntade tillämp-att rätta
ningsproblem har utredningen inte lyckats finna. utvidgningEn av
reklamskatten till omfatta reklam i svenska radio- ochäven TV-att
sändningar skulle således få ske till priset erhöllatt ettav man
synnerligen komplicerat och enligt utredningens mening högst
olämpligt beskattningsförfarande. Till detta kommer denatt
tekniska utvecklingen sannolikt inom loppet några år nyttav
skulle urholka beskattningen.

Vad gäller beskattningen reklam i radio och sändsTVav som
från utlandsbaserade stationer bedömer utredningen Sverigeatt
visserligen teoretiskt får oförhindrat införa reklam-rent attanses
skatt fysiskapå bosatta utomlands och utländska juridiskapersoner

Emellertid kan konstateras inte något Sverigesattpersoner. av
nuvarande avtal med andra medger förutsättningar istater att
reklarnskatteärenden erhålla information och hjälp med indrivning
från Möjligheterna ändra redan träffade avtal ellerstat. attannan

få framtida avtal omfatta reklamskattenatt måste i principatt
betraktas obefintliga. betyderDetta det utsiktslöst förattsom vore
Sverige från andra länder försöka erhålla information eller hjälpatt
med indrivning i reklarnskatteärenden fysiskasom avser personer
bosatta utomlands och utländska juridiska Förutsättningarpersoner.
för få fungerande skatt reklam i utländska radio-att och TV-en
sändningar saknas därför.

Det sagda innebär således det praktiskt finnsatt rentovan
möjligheter införa beskattning reklam i enbart svenska radio-att av
och TV-sändningar. Utredningen emellertid sådanattanser en
begränsad beskattning radio- och TV-reklamen skulle högstav vara
olämplig från konkurrensneutralitetssynpunkt. Skatten skulle i
dagsläget, vad gäller TV-reklamen, enbart träffa reklamen i TV4
och antal mindre TV-kanaler med mycketett små marknadsandelar

den totala TV-reklamen. All den reklam sänds frånav som
utlandsbaserade stationer, och för övrigt ofta motsvaran-som avser
de produkter reklamen i svenska sändningar, skulle undgåsom
beskattning. Reklamen i exempelvis kanalerna ochTV 3 Kanal

båda under 1996 vunnit tittarandelar från SVT och TV4,som
skulle inte träffas skatten.av

Eftersom utredningen inte finner det möjligt utvidgaatt
reklamskatten till träffa reklam i radio ochäven TV, medatt
huvudsakligen programföretagen skattskyldiga, så skattenattsom

lätt tillämpa och konkurrensneutralär i förhållandeatt till såväl
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medierna inbördes till andra medier har utredningen ställt sigsom
frågan motsvarande skatt kan utformas sätt.annatom en

alternativ utformningEn ibland förts fram i debatten ärsom en
beskattning där innehavarna kabelnäten fungerar skattskyl-av som
diga. kabelnätsinnehavamaMed skattskyldiga kan emellertidsom
den naturliga kopplingen mellan reklamvolym och skattens storlek
svårligen upprätthållas. Det kan huvud ifrågasättas vilketöver taget
redskap skulle lämpligt använda vid bestämmandeattsom vara av
beskattningsvärde och hur detta värde skulle kunna jämställas med
de beskattningsvärden tillämpas för de övriga medierna.som
Skatten kunde knappast längre skatt på reklamsägas utgöra utanen

helt punktskatt. Vidare torde sådantypsnarare en annan av en
skatt för konkurrensneutralitetens medföraskull behoväven ett av

beskatta parabolantenner. Någon form punktskattatt änavannan
skatt reklam ligger dock inte inom utredningens uppdrag atten

utforma.
Utredningen därför vid konstatera beskattningstannar att att en

radio ochreklam i inte går utforma så den blir lättTV att att attav
tillämpa och konkurrensneutral mellan olika medier. utvidgadEn
reklambeskattning dessa medier därför enligtäven ärsom avser
utredningen bedömning förenliginte med de krav bör ställassom
på reformerad reklamskatt.en
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9 Reklam i

datakommunikationssystem

9.1 Inledning

Sverige världensär datoriseradeett samhällen. Sverigemestav
befinner sig i frontlinjen också det gäller de fysiska kommu-när
nikationsnätens infrastruktur för överföring data. Användningenav

modern informationsteknik data-på och teleområdet har bidragitav
till ökad internationalisering. Denna utveckling har medförten
ökade möjligheter enkelt och billigt sprida informationatt med
hjälp datorer. Ett led i denna utveckling har blivit upprättandeav

databaser med möjlighet för användarestoraav attgrupper av
tillföra databasen meddelanden och läsa andras meddelan-attegna
den.

För tillräckligt antal konsumenteratt ett skall kunna exponeras
för reklammeddelanden i databas bör databasen kopplad tillen vara
något slag välförgrenat och lättillgängligt distributionsnät. dagIav
koncentreras intresset Intemet, det allarunt är kändastörstasom av
datomätverk. taktI med Internet ökar företagensatt växer, även
intresse för marknadsföra sig via mediet.att

Reklam kan naturligtvis förekomma i andra föräven system
datakommunikation. Men eftersom Internet i marknadsförings-ett
perspektiv det intressantaär har utredningenmest valt detta
datakommunikationssystem för åskådliggöra de problematt som
skulle uppstå vid reklambeskattning.en

9.2 Reklam på Internet

Internet sålunda detär alla kändastörsta nätverk. Det är ettav
nätverk, vilketöppet betyder alla har Intemetabonne-att ettsom
i princip kommer all information finns lagrad imang som en

mängd olika databaser. Internet kan nås från hela Europa, USA
och flera före detta öststatsländer. I Asien många ländernaär av
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Afrika tillväxtuppkopplade. sker det också någotI änen om
generelltTillväxttakten antalet användare Internet ärav avsvagare.

oerhört snabb.sett
flera funktioner och till-innehåller intressantaInternet nya

för elektroniskkommer ständigt. flesta använderDe Internet post
varitdiskussionsgrupper, har oche-post, Usenet, ärävenmen

trafiken Worldfall populära. dock påfortfarande i vissa Det är
tillåtersnabbast. tjänstWide Web www ökar allra Dennasom

hypertextläsningsådana tekniska funktionerbl.a. samtsom
påbild, ljud och video.överföring Det ärtext, www somav

reklam.möjligheternaföretagen har de göraattstora
reklam-medier skiljer sig såsomoch andra interaktivaInternet

Kommunikation viamedier rad punkter.medium från andra på en
företaget kandirektmöjliggörInternet gör atten respons som

detinformationsbehov.sig till kundens Internet gör ävenanpassa
globalt inteföretag kommunicera påmöjligt för sättettattett som

möjliggör ocksåtraditionella medierna.varit möjligt via de Internet
korrekta och aktuellaerbjuda denför företag mestatt nyaste,

och tjänster. Vidare kaninformationen företagets produkterom
söka sigoch kunden själv kanföretaget lämna mycket information

Slutligenintresseradfram till den information just hon är av.som
relativtglobal marknad medmöjlighet nåInternet atten enger

elektroniskt.lagringen skermedel eftersom distributionen ochsmå
mängd olikaförekommer FöretagReklam Internet sätt.en

för information ochoch andra kan använda Internet extern
kan berätta sinmarknadsföring. På s.k. webbsidor ommanegna

för produkter och tjänster. gårverksamhet och Detargumentera
webbsidor.också köpa reklamplats på andrasnaturligtvis att

utforma sidorkombinera och bild kanGenom att text somman
Användarna kandemonstrerar företagets produkter. attgenom

få information dessa.klicka på produkterna Företagenmer om
medför kommuniceraanvända kanalkan Internet attsom en
kanintresserade företagen.aktieägarna och andra Härär avsom

informativföretagsannonsema ofta hartilläggas att en merwww
och informationmedför mellan reklamkaraktär, vilket gränsenatt

suddas ut.
viasändas via MassreklamutskickReklam kan även e-post. e-

särskilt vanligt i där fenomenetUSA, utgörär ett stortpost
e-postlådor får reklamproblem. dag förekommer svenskaI ävenatt

Vanligast e-postadresser-från främst amerikanska avsändare. är att
från människor skickat.samlas på meddelandenUsenet somna

betydligt snabbare gång dock heltnå mångaEtt ärsätt att en
enkelt utskick till färdiga forum Usenet.göraatt
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Många etablerade tidningar har elektronisk Intemetupplaga,en
Añonbladet, Svenska Dagbladet ocht.ex. Industri.Dagens Desom

Gula Sidorna finns på Internet. Vidare finns det tidningarnumera
via erbjuder bara kopia dagstidningen.än Ensom www mer en av

tydlig trend nämligen, så längre kanskeär främstän i USA, att
elektroniska tidningar börjar gå från kopiaatt vara en av pappers-

Äventidningen till bli något i Sverge s.k.att nättid-väntasmer.
ningar, dvs. tidningar förekommer enbart i elektronisk form,som

bli allt vanligare.att
Flera livsmedelsaffárer ochrestauranger, postorderföretag har

börjat erbjuda från den Intemetbutiken. På butikernasvaror egna
webbsidor kan hitta långa listor med och priser.man varor

Sponsring populära hemsidor sker allt oftare. Genomav att
köpa plats på de besökta sidorna kan visamesten t.ex.man
företagets logotype. Lägger dessutom länk till sinman en egen
hemsida kan användaren klicka logotypen förflyttaattgenom
sig till den hemsidan. På detta vis detgår således åkaattegna
snålskjuts på välbesökt sidas attraktionskraft. formDennaen av
marknadsföring kanske det bästaär för företag nå tillsättet att ut

bredare publik på Internet.en
Annonsering på Internet har under det sista året på allvar blivit
alternativ för svenska reklamköpare.ett Från reklamandel påen

noll kronor undernästan 1995 beräknas annonsplatser hanätet
sålts för mellan 100 och 200 miljoner kronor under 1996. Under
1997 annonsförsäljningenväntas Internet ytterligare ökaatt
dramatiskt.

Utvecklingen Internet går mycket snabbt. möjligheterNyaav att
reklam tillkommergöra ständigt. Som exempel kan nämnas

Pointcast. Programmet detprogrammet möjligt förgör användaren
själv välja vilken nyheteratt än så längeut amerikanskasorts

denne vill ha. valetNär gjort hämtar Pointcastär de nyheter som
användaren intresserad ochär uppdaterar dem kontinuerligt.av
Pointcast kostar inte något för användaren kanutan programmet
hämtas gratis på Internetadress. Tillverkaren fårprogrammeten av
i stället ersättning reklarnintäkter. Under tiden användarengenom
läser nyheterna spelas nämligen små reklamfilmer i litetettupp
fönster.
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reklam iBeskattning9.3 av

datakommunikationssystem

reklam ibeskattningför eventuellUtgångspunktema aven
beskattningsvärdetdvs.och TV-sändningar,radio- att som
för eller detvederlagethuvudregel bör utgöras annonsenav

bör åvila denskattskyldighetenupplåtna reklamutrymmet, att som
beskattningenreklamen ochsändaersättningen föruppbär att avse

enligt utredningenSverige, börriktad till ireklam ävenpersoner
datakommunikationssystem.beskattning imotsvarandegälla för en

reklambeskattning i data-medproblemetallraDet största en
beskattningskontrol-medhängerkommunikationssystem samman

åskådliggörpåreklam förekommer Internetlen. Den som
marknads-helstkanbra Påproblemet på Internetett vem som

finnasreklaminslag kan påsjälv och andra. Samma nätetföra sig
föremål förocksåreklaminslagen kantidunder lång varamen

beskattningskontrollföreffektiv metodförändring. Någonständig
ha praktiskskulle inteBeskattningsmyndighetenfinns inte.

ochreklam sändsutsträckningkontrollera i vilkenmöjlighet att av
förmögen till sådanskulleIntemetleverantörenInte varaensvem.
skulle kommaskattskyldigautsträckningdenkontroll. I att

sakna förutsätt-beskattningsmyndighetenredovisa skatten skulle
korrektredovisade skattendenundersökaningar att varom

beräknad eller inte.
det mycketkontrollproblem skullesvårartadedessaUtöver vara

delbeskattningsvärde. Storriktigtbestämmakomplicerat ettatt av
datakommunikationssystemförekommer iden reklam utgörsom

gränsdragningsproblemegenreklam. Vidare skullenämligen
reklambeskattningsbarbeträffande vaduppkomma utgör resp.som

har tidigarewebbsidoreller liknande.information Företagens som
ijämfört med reklamkaraktärinformativoftanämnts en mer

alltiddärför inteinnehållet skulleBeskattningövriga medier. av
hämtaIntemetabonnemangSlutligen kan alla medsjälvklar.vara

liksom reklameni Sverige,inte bara användarereklamen, således
förhållan-utlandet.e-postadresser i Dessasändas tillkan ävent.ex.
skulle blibeskattningsförfarandemedför självfalletden ettatt

synnerligen svårtillämpat.
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9.4 Slutsatser

erhållaFör konkurrensneutral reklambeskattningatt krävsen att
reklamen i datakommunikationssystemäven beskattas. Detta krav

får ha blivit allt giltigt med tanke den explosionsarta-anses mer
de ökning har skett och i högre grad förännu väntassom som

på Internet.annonser
De problem i avsnittetnämnts avseende sådansom ovan en

beskattning emellertid mycket allvarligär karaktär. Utredningenav
bedömer kontrollproblemen såatt svåra efterlevnadenär att av
beskattningsreglema i princip helt skulle urholkas. Realistiska
möjligheter erhålla godtagbar och iatt övrigt fungerandeen
beskattning saknas.

De och allvarliga invändningarstora kan motsom resas en
reklambeskattning i datakommunikationssystem leder utredningen
till slutsatsen sådan utvidgning skattenatt måste betraktasen av

utesluten. Någon form skatt på för datakom-som systemarman av
munikation har utredningen inte haft i uppdrag överväga.att
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10 Reklamtrycksaker

10.1 Inledning

kapitelI har4 de och allvarligastörsta problemen avseendemest
beskattningen reklamtrycksaker kortfattat berörts. Problemen ärav
både många och och förtjänar därför utförligstora behand-en mer
ling.

Lagtexten upphov till svårigheter vad gäller bedöm-storager
ningen vad skattepliktig reklamtrycksak.utgör Medav som
reklamtrycksak förstås enligt RSL trycksak framställtssom
huvudsakligen i syfte offentliggöra reklam. Med trycksakatt avses
avtryck framställts i flera lika exemplar i tryckpress ellersom

screenförfarande. Med reklam förstås meddelande hargenom som
till syfte åstadkomma eller främjaatt avsättning i kommersiell
verksamhet fastighet, nyttighet, rättighet eller tjänst. Iav vara,
lagens anvisningar härefter åtskilligagörs undantag och begräns-
ningar såväl beträffande trycksaksbegreppet i frågasom om
begreppet reklamtrycksak.

skattepliktFör krävs således först produkten kan klassificerasatt
trycksak, och därefter produkten framställts huvudsakli-attsom en

för offentliggöra reklam. Tillämpningssvårigheteratt uppkom-gen
i båda leden. Svårighetema mycket betungande förär demer

skattskyldiga, dvs. huvudsakligen landets tryckerier. fårDessa ägna
betydande tid bedömningar vad skall hänföras tillav som
reklamtrycksak eller inte. Bedömningsgrundema upplevs som
godtyckliga, vilket inom branschen skapa grund för osundanses en
konkurrenssituation. Tryckeriema sig vidare inte kompetentaanser

på riktigt och rättvist hanteraatt ett densätt svårtillämpadeextremt
skatten. Merarbetet medför skatten kostar den grafiska bran-att
schen belopp i administration.stora

Ett ytterligare problem med trycksaksbeskattningen svårighe-är
kontrolleraten deatt skattskyldigaatt är registrerar sig hossom

beskattningsmyndigheten. Detta problem har efter Sveriges inträde
i EU fåttäven dimension. I samband med inträdeten annan
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förs landetavseende reklamtrycksaker iändrades reglerna som
reklamtrycksakerskattskyldig för sådanafrån medlemsstat.annan

bedriver yrkesmässiga verksamhetden denär somsomnumera
medföraordningen har visat sigreklamtrycksaken Denavser. nya

kontrollsynpunkt. Välgrundade miss-bl.a. frånrad problem,en
omfattning inkommertrycksaker i relativttankar finns att storom

reklamskatt erläggs.medlemsstaterSverige från andratill utan att
har med varierande styrkaantydda tillämpningsproblemenDe nu
skattskyldiga skatte-under årens lopp från såväl depåtalats som
perspektiv har det sedani skatteteknisktadministrationen. Sett ett

reklamtrycksaker i radbeskattningenlänge stått klart att enav
ställas modernttill krav bör påavseenden inte når de ettupp som

slutsatsenhar också dragit denbeskattningssystem. RSV när man
i maj begärttill Finansdepartementet 1995i sin framställning att

skatten skall slopas.

reklamtrycksakskattepliktig10.2

Trycksaksbegreppet10.2.1

trycksakDefinition begreppetav

avtryck framställtstrycksak definieras således i RSLEn somsom
screenförfarande.i tryckpress elleri flera lika exemplar genom

minst lika exemplarlika exemplar föreligga 13Flera näranses
framställts.

motiverades vidbestämningen begreppet trycksakDen snäva av
i förfarandet.med efter enkelhet Denlagens tillkomst strävan

framställnings-utvecklingen har dock medfört mångatekniska att
har sedan längefaller utanför. Kopieringsmaskinermetoder i dag

tidigare sköttesdel den produktiontagit vissöver avsomaven
framställda i laserskrivare,produktertryckpressar. Vidare utgör

mening. Utveck-fax inte trycksaker i lagensfärgplottrar och per
helt ochtrycksaksproduktermedför vissalingen CD-ROM attav

intresset främst koncentrerathållet kan närvarandeFör ärersättas.
beställamöjligheten kunnatill det digitalta trycket. Här att enges

kort tid.och få den levererad inom endast Inomliten upplaga en
framställda digitaltbranschen produkterden grafiska genomanses
Beskattningsmyndighetenutanför trycksaksbegreppet.tryck falla

länge inte prövaddock Frågan såär änmotsatsen. avmenar
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Skatterättsnämnden eller domstol. Exemplet talande för vilkaär
tolkningsproblem kanRSL upphov till.ge

förhållandetDet många framställningsmetoder falleratt utanför
trycksaksbegreppet medför det inom den grafiska branschenatt
finns starka ekonomiska incitament bygga skattebefriadatt upp en
marknad med hjälp kopieringsmaskiner och fargplottrar,t.ex.av
något självklart missgynnar övriga aktörer marknaden.som

frånUndantag trycksaksbegreppet

Enligt RSL finns det vissa inskränkningar i trycksaksbegreppet.
Som trycksak inte försetts med tryckanses vara som om varan

glas, klädesplaggutgörs eller har självstän-av penna, annat ettsom
digt bruksvärde eller avsedd användasär attom varan som
affärshandling, kontorsmaterial, etikett, emballage eller liknande.

Frågan trycksak hänföra tillär något undantagenattom en av
har varit föremål för antal avgöranden för tillämpandeett stort
myndigheter och domstolar. Nedan kommer de i anvisningarna
angivna undantagen kortfattat behandlas.att

Självständigt bruksvärde

De angivna exemplen på har självständigtovan ettvaror som
bruksvärde torde inte vålla några bedömningssvårigheter.större
Mer komplicerade överväganden kan däremot uppkomma beträf-
fande andra Som exempel kan de problem kannämnasvaror. som
uppkomma beträffande tryckalster, dvs. då det självständiga
bruksvärdet ligger i det tryck anbringats påsom varan.

Pappers- och plastvimplar i allmänhet inte ha självständigtanses
bruksvärde. Om däremot vimplama skulle ha användnings-ett eget
område, utmärka tävlingsbana,t.ex. tordeatt vimplamagenom en

ha RÅsjälvständigt bruksvärde.ett I 1994 123 detanses not var
fråga vimpel och s.k. hyllvippa användes inomhusom en en som
på OK:s försäljningsställen. Vimpeln rektangulär och hadevar
lodrät ReA i vitt på röd botten.text Den hängdes i anslut-upp
ning till realiserades. Hyllvippan hade lodrätvaror som texten
ReA i vitt på röd botten i marginalen. Den fast påsattesena en
hylla där det fanns realisationsvara, varvid pris påvarans angavs
vippan. Den tryckta ansågs sådanttexen säljfrämjandeutgöra ett
meddelande reklam.utgör Den omständigheten såvittsom att,
gällde hyllvippan, det säljfrämjande meddelandet skulle komplette-

4 17-0029
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aktuella pris förtog inte meddelandeti efterhand med varasras
vimpelnkaraktär reklammeddelande. Varken ellerReA dess av

undantagen frånhyllvippan kunde omfattas något avanses av
trycksaksbegreppet.

normalt ha sjävständigtSkyltställ med plats för ettvaror anses
s.k. toppskyltar,kan viss del skyltstället,bruksvärde. Däremot av

anbringassjälvständig trycksak den kanbedömas även omsom en
delden kanskyltstället på sådantpå utgörasätt att en avanses
sådanttillhöra skyltstället påToppskyltar kan dockdetta. ettanses

trycksak toppskylteninte självständigdensätt utgör t.ex.att omen
ellerfortsättning bild,innehåller på mönster text somsamma

RÅ rörde skyltställskyltstället i övrigt. Frågan i 1992 443 ettnot
med utstansningarunderdel försedddelar. Ställetsi två trevar
JUSToch hade NU 15:- RA-avsedda för textenVaruprover
JUSTRABATTl, NU 20:- RA-BATTl, JUST NU 30:-

avsedd fästas vid denöverdel,BATTl. Ställets attsom var
försedd medslitsar,underdelen med hjälpveckade varav sex

sigdin hy energiPierre Robert Skin Active atttexten reparerager
skyltstället medhuvudsakRegeringsrätten anförde isjälv. att

reklamsyfte, inteanvändningen ikunde, vid sidantoppskylt av
förbruksvärde förutsättssådant självständigtha ensomanses

undantagsbestämmelsen i RSL.tillämpning den aktuellaav
brukar hatryckalsterVykort exempel påär ett annat som anses

kort ha formenbruksvärde. Skulle däremotsjälvständigt ettett av
förför lämnavykort i ställeteller benämnas utrymme attettmen

reklammedde-hälsning försett med förtrycktpersonlig ettvaraen
form det i intesådan storleksordning ellerlande att stort settav

kortet inte haför personlig hälsningfinns ettutrymme ansesen
självständigt bruksvärde.

de många bedömnings-nämnda exemplen endast någraDe är av
skattskyldiga harsvårigheter föreligger de avgöranär att omsom

detbruksvärde eller inte. Särskilt svårthar självständigt ärvaraen
skall användas.naturligtvis hänsyn måste till hur Detnär tas varan

beställaren förvilket haralltid känt för tryckeriema påinte sättär
med förIbland det till och svårtavsikt använda kanatt varavaran.

vilket skallfå besked från kunden påtryckeriema sättatt varanom
nödvändiga informationenanvändas. inte tryckeriema denHar är

skattemässiga bedömningama kommerdet självklart de attatt
visst godtycke.bygga på ett
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Ajfärshandling

affärshandlingMed förstås försedda med tryckär ochvaror som
avsedda användas i denär löpande korrespondensenatt mellansom

företag och dess affärskontakter,ett såsom fakturor, ordersedlar,
kvitton och visitkort. För det skallatt senare anses vara en
affärshandling krävs trycket omfattar finnanamnatt och/eller viss
befattningshavares adress eller telefon. Produktangivelser förnamn,
viss eller vissa företagets sortiment får inte finnas med.varor ur
Vidare krävs kortetatt är användas visitkort iavsett att som
traditionell mening, dvs. vid affärskontakter eller dylikt. l annat
fall inte korten betraktaär affärshandling.att som

Kontorsmaterial

Med kontorsmaterial brevpapper, kuvert Användsavses m.m.
brevpappret för framställa säljbrev för reklamkampanjatt elleren
liknande kan dock inte någon del kontorsmaterial.utgöraanses

räknasPärmar i allmänhet inte kontorsmaterial utansom som vara
med självständigt bruksvärde. En dvs. enklare omslagettmapp, av
plast eller normalt kontorsmaterial.utgörapapper, anses

Etikett

Med etikett meddelande för produktmärkning.ett Den skallmenas
innehålla produktupplysning i någon form och fästadvara varan
i avsikt åtfölja denna. Om meddelandetatt innehåller påtagligtett
säljñämjande budskap det emellertid inteutgör etikett.en

En dekal klistermärke på specialpapper,utgör plast elleren
dylikt tryckt bild och/eller avsedd fästastext är påatt ettsom
föremål. Dekaler används ofta för såväl produktmärkning som
reklammeddelanden. Om dekal endast innehåller företagsetten

och adress och har framställts för fästas föremål inomnamn att
företag dekalenett etikettutgör och sålunda inteär trycksaken en

i lagens mening. Används dekalen i stället för fästas på andraatt
företagets föremålän den inteär etikett ochatt utgöranse som en

således trycksak.en
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Emballage

Med emballage påsar, bärkassar, omslagspapper, kartongeravses
Så tryckalstret skall användas emballage föreliggeretc. snart som

således inte någon trycksak.

ReklamtrycksaksbegreppetlO.2.2

Definition begreppet reklamtrycksakav

det har konstateratsNär tryckt produkt kan klassificerasatt en som
trycksak återstår trycksaken framställts huvudsak-avgöraatten om

ligen syfte offentliggörai reklam och sålunda reklam-utgöratt en
trycksak. Enligt RSL förstås med reklam meddelande har tillsom
syfte åstadkomma eller främja avsättning i kommersiellatt
verksamhet fastighet, nyttighet, rättighet eller tjänst.av vara,
Meddelande reklam meddelandet innefattaräven näranses som
erbjudande inköp eller motsvarande. Med avsättning förståsom
försäljning eller omsättning normalt sker vederlag.motannan som

Om tryckt skrift innehåller såväl meddelandenen som svarar
reklamdeñnitionen andra meddelanden denmot som anses som

reklamtrycksak innehållet vid helhetsbedömning framstårom en
huvudsakligen inriktat kommersiella förhållanden.rentsom

För trycksak reklamtrycksak eller inteavgöra äratt om en en
måste sålunda syftet med trycksaken i fråga känt. Vidvara en
bedömning trycksak innehåller reklam framställtsom en som
huvudsakligen i syfte offentliggöra reklam får hänsyn tillatt tas en
rad faktorer, bl.a. mängden reklam. Något mått på hur delstor av
innehållet i trycksak skall reklam för denutgöras atten som av
skall reklamtrycksak finns dock inte. hellerInteanses som en
beträffande faktorerandra kan lämnas entydiga anvisningar utan
bedömningen får ske från fall till fall. bedömningar vållarDessa
ofta svårigheter i tillämpningshänseende, svårigheter såledessom

dessa drabbar tryckeriema.även

frånUndantag reklamtrycksaksbegreppet

innehållerLagtexten i fråga reklamtrycksaksbegreppetäven ettom
antal undantag. Som reklamtrycksak inte trycksakanses som avser
viss och skall åtfölja denna vid försäljning eller motsvarande,vara
såsom garantisedel, bruksanvisning eller instruktionsbok. Som
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reklamtrycksak inte heller trycksak innehåll enbartanses av som
affarsteknisk informationutgör priser, produkter, sortimentom

eller motsvarande, information till återförsäljare eller representanter
eller intern information till anställda, medlemmar eller delägare
eller trycksak huvudsakligen kalender,är attsom anse som
jubileumsskrift eller liknande eller har huvudsakligen histo-som
riskt, tekniskt, ekonomiskt eller vetenskapligt innehåll.annat

Även frågor rörande undantag från reklamtrycksaksbegreppet
har åtskilliga gånger varit föremål för prövning. kanDet vara
befogat också något dessa undantag.att nämna om

Garantisedlar m. m.

förstaDet undantaget trycksaker viss ochavser som avser vara
skall åtfölja densamma vid försäljning eller motsvarande.
Innehåller trycksaken däremot reklam för andra eller denärvaror
avsedd spridas till konsument hela upplaganatt separat göraanses
reklamtrycksak. förhandsbeskedI från RSV, dnr 3958/77-ett
4l724, har bruksanvisning för maskint.ex. sattsen en som upp
intill maskinen efter denna installerats och innehöll reklamatt som
för reklamtrycksak.ansetts utgöraen annan vara en

Ajfärsteknisk information

flesta reklamskatteärendenDe tillämpande myndigheter ochsom
domstolar får till sin bedömning undantaget för affärstekniskrör
information. Vid bedömningen trycksak kanav om en anses
innehålla enbart affärsteknisk information hänsyn till syftet medtas
tryckningen, och innehållet i trycksaken. Förmottagaren är attvem

trycksak skall innehålla enbart affärsteknisk informationen anses
krävs syftet med trycksaken i princip skall förseatt attvara

med hjälpmedel. Trycksaken skall neutral tillmottagaren ett vara
sin karaktär och i princip helt fri från köpstimulerande ellervara
värdeladdade omdömen.

Frågan trycksak innehåller enbart affärsteknisk informa-om en
tion har således antal gånger varit föremål för prövning.ett stort

RÅI 1981 Aa det46 fråga katalog innehöllvar om en som
uppgifter elektronikkomponenter. framställdDen i 5 000om var
exemplar och spreds direkt till köpare ifrågavarande produkter.av

katalogen,I innehöll sidor,385 förekom omdömensom ca av
köpstimulerande karaktär, lämpar sig speciellt bra för, ent.ex.
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högeffektiv volymbesparing, instrumentetoch lättär att
montera. Regeringsrätten katalogen inte kundeansåg att anses

RÅinnehålla enbart affärsteknisk information. fannI 1990 55not
Regeringsrätten för V och Dagens dubbel5"att program var
skattepliktiga reklamtrycksaker. Trycksakema ansågs framställda
i huvudsakligt syfte främja avsättningen de tjänsteratt av som
tillhandahölls vadhållningsbolaget och kunde inteav anses

RÅinnehålla enbart affärsteknisk information. fannI 1990 234not
Regeringsrätten trycksakema Trädgårdsmagazinef ochatt
Perenna-nyckeln reklamskattepliktiga trycksaker. Regerings-var

menade växtbeskrivningama trycksakema inte framstodirätten att
neutral produktinformation säljfrämjandeutansom mer som

meddelanden. hänsyn härtill beaktande trycksa-Med och med av
kemas innehåll i övrigt och omslagens fann Regeringsrättentexter

trycksakema inte kunde innehålla enbart affärstekniskatt anses
infonnation.

ofta produktnaturligtvis tveksamt kanDet är om en anses
innehålla köpstimulerande eller värdeladdade omdömen. För

dettryckeriema oerhört betungande ibland i mycket tjockaär att
alster, sida för sida, behöva leta efter sådana omdömen och avgöra

de kan medföra reklamtrycksakalstret upphör enligtatt attom vara
RSL.

Information till återförsäljare och representanter

trycksak enbart information till återförsäljareEn ellerutgörsom
inte reklamtrycksak. endastDetutgöra ärrepresentanter anses en

den vidareförsäljer i oförändrat skick eller provisions-ärsom varor
försäljare, handelsresande eller ombud normaltannat som anses

återförsäljare eller Vidare skall det frågarepresentant.som vara om
redan etablerade återförsäljare eller däremotOmrepresentanter.
trycksaken sprids till såväl återförsäljare konsumenteräven som
bedöms trycksaken reklamtrycksak. exempelSom påsom en
trycksak information till återförsäljare ochansettssom som

kan folder innehållande enbart informa-nämnasrepresentanter en
tion till biografágare spelfilmer, förhandsbesked dnrRSV:som
1413/75-41724.

skattefrihet skall föreliggaFör det således nödvändigt föräratt
tryckeriema få vetskap vilken målgrupp trycksakemaatt om som
vänder sig till. långtDet ifrån alltid den beställning-är göratt som

eller talar till vilka produkterna skall distribueras. Denveten om
kvitterar följesedeln vid leveransen brukar inte heller denhasom
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Återigenkunskapen. blir det därför ofta antaganden tryckeriemaav
får utgången den skattemässiga bedömningen.avgörasom av

informationIntern till anställda, medlemmar eller delägare

Med intern information till anställda förstås personaltidningar eller
tryckta meddelanden i fonn sprids till personalen inomannan som

och företag. Med intern information till medlemmarett samma
meddelanden icke kommersiell Som exempel pånatur.avses av

intern information till delägare kan verksamhetsberättelser.nämnas
bör framgåDet trycksakema de avsedda endast förärattav

någon de nämnda exempelSom på trycksakmottagargruppema.av
hänförlig till denna undantagsbestämmelse kanansetts nämnassom

katalog Statens vägverk och spreds enbartutgettsen som av som
till de anställda. Katalogen innehöll information i och bildtext om

20-tal skilda håll i landet belägna fritidsstugor vägverketett som
RÅtill självkostnadspris hyrde till sina anställda, 1980 1:36.ut

Kalender, jubileumsskrift m. m.

heller trycksakerInte kalender, jubileumsskriñär attsom anse som
eller liknande skattepliktiga reklamtrycksaker. trycksakutgör En

kalender almanackan jämte eventuellt tillhörandenäranses som en
RÅanteckningsblad det huvudsakliga innehållet. 1978utgör I Aa

76 det fråga färgplansch bifogad till tidning.var om en som var en
Planschen förutom fotografisk bild betande hästar,upptog, en av
dels kvartalsalmanacka tidningens utgivningsdagar,en som angav
dels för försäkringsbolag. Annonsenetten annons var av samma
format almanackan. Regeringsrätten fann trycksaken inteattsom
kunde skattebefriad.anses

förutsättning förEn jubileumsskrift inte skallatt en anses som
reklamtrycksak den huvudsakligenär äratt atten anse som

jubileumsskrift eller liknande. får såledesDet inte frågavara om
skrift i direkt säljfrämjande syfte.ut etten som ges

Vetenskapligt innehåll

Slutligen undantas från beskattning trycksaker med huvud-även
sakligen historiskt, tekniskt, ekonomiskt eller vetenskapligtannat
innehåll. Innehåller däremot trycksak reklam i sådan omfattningen
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innehållhuvudsakligen ha vetenskapligtden inte kan sägasatt
händareklamtrycksak. kanden Det ävenutgöra attenanses

trycksak huvudsakligen vetenskapligti kan hautrymmet en
trycksaken reklamtrycksak.innehåll ändå Iatt anses som enmen

RÅ handbok i vilkendet fråga det1983 Aa 93 t.ex.var om en
läkemedel.för ingick i visst Regerings-redogjordes ämneett som

handboken för sig hade vetenskapligtfann i ochrätten ettatt
syftetutformats med det uteslutandeinnehåll. verkade dock haDen

framhålla det saluförda läkemedlet ochför läkare beskriva ochatt
Även innehölldetta. i övrigtdärigenom främja försäljningen av

för läkemedlet.säljfrämjandehandboken flera klart moment
skattepliktig reklamtrycksak.därförHandboken ansågs utgöra en

beskattningskontrollBristande10.3

de skattskyldi-beskatmingsordningen bygger pånuvarandeDen att
beskattningsmyndigheten, varvid registreringanmäler sig till enga

möjlighetersaknar effektivaBeskattningsmyndigheten attgörs.
registreringsskyldigheten. Med dekontrollera efterlevnaden av

föreläggandentill sitt förfogande, dvs.medel myndigheten harsom
för fårevisioner, skulle mycket krävasoch attstora ens enresurser

acceptabel överblick.
beskattningskontrollen särskiltProblemet med den bristande är

beträffandetydligt vad gäller reklamtrycksaker, ävenmen annons-
mycket antalblad. den grafiska branschen hävdasInom att ett stort

de borde registre-företag, bedriver sådan verksamhet att varasom
fullgör sinrade för reklamskatt, medvetet eller omedvetet inte

registreringsskyldighet. Avsaknaden effektiv övervakning avav en
konkurrens inombeskattningen medför därför risk för osunden

branschen.
har ytterligare förvärrat kontrollproblema-Medlemsskapet i EU

skattepliktigjanuari gälldetiken. den 1 1995Före att om en
annonsblad infördes tillreklamtrycksak och i utlandet utgivet

samband med förtullningen.Sverige skulle reklamskatt erläggas i
från utlandet och skattskattepliktig reklamtrycksak kommitOm

erlagts vid införseln skulle skatten i stället betalas deninte somav
reklam-bedrev sådan verksamhet inom landet omfattades avsom

gränskontroller vidtrycksaken. beskattningsordning medEn
införsel behållas efterfrån medlemsstat i kunde inteEU ettannan

därför densvenskt inträde i unionen. gällerNumera att som
skattskyldig förbedriver yrkesmässig verksamhet inom landet är
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skattepliktig reklamtrycksak verksamheten och förtssom avser som
till landet reklamskatt betalatsutan att vid införseln. Vidare är

den skattskyldig i yrkesmässig verksamhet distribuerarsom
annonstrycksaker förts till landet reklamskattutansom att
betalats vid införseln. Införs däremot reklamtrycksak från land
utanför EU:s tullområde eller annonsblad har i sådantutgettssom
land skall reklamskatten betalas i samband med förtullningen.

Gällande beskattningsordning skiljer sig således från den
tidigare ingen automatiskatt registrering och därmedgenom
sammanhängande uppbörd sker i samband med införseln av
trycksaken. Den skattskyldige måste själv vidta åtgärder för att
fullgöra sina skyldigheter. Beskattningsmyndigheten saknar i
princip helt möjligheter kontrollera skattskyldigaatt för infördaatt
reklamtrycksaker och annonstrycksaker efterlever registreringsskyl-
digheten. Detta betyder det blir billigare köpaatt reklam-att t.ex.
trycksaker från andra medlemsstater i EU under förutsättning att

inte följer bestämmelserna i RSL. Framför alltman det gällernär
ordervärdenstora utländskaär även tryckerier med och konkurrerar

beställningama. För beställare omedvetnaom är reklam-som om
skattebestämmelsema eller inte har för avsikt följa lagen kanatt
det således i dessa fall lönsamt beställningengöra iattvara annan
medlemsstat. Den bristande beskattningskontrollen medför iäven
detta avseende risk för snedvriden konkurrenssituation inom denen
grafiska branschen, också för produktionen reklamskat-attmen av
tepliktiga trycksaker flyttas utomlands.

10.4 Några övriga brister

De bristerna i beskattningenstörsta reklamtrycksaken har nämtsav
i avsnitten det finns några andraäven problemovan, medmen
beskattningen värda framhållas.är attsom

Reklamskatt utgår för och reklam avseddärannons annan som
offentliggöras elleratt spridas inom landet. Detta betyder således

ochatt reklam offentliggörs ellerannonser spridsannan som
utomlands inte skall beskattas. Reklamen blir allt internationellmer
och inom många yrkesgrupper detär engelskat.ex. språket det
allmänt förekommande. Stor del direktreklamen till läkare,av
tekniker och dataindustrin författadär på engelska. Det emeller-är
tid svårt för tryckeriema få vetskap vilkaatt adressaterärom som
till direktreklamen. Detta medför reklamskattatt normalt inte tas

reklamtrycksakerut skrivnaär på andra språk svenska,änsom
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de fallutomlands. Ifinnsadressatemafrånutgårdärför attatt man
undgårspridas i Sverigeelleroffentliggörasskalltrycksakema

beskattning.felaktigtdessasåledes
reklamtrycksaker, dvs.delsomfattarTrycksaksreklamen

sprida reklamsyftethuvudsakligai dettrycksaker attgetts utsom
varitrycksakerdvs.annonstrycksaker,dels utrymmeför utgivaren,

trycksakvilketPåutomstående sättupplåtits annonsörer. en
beskattningsvärdeför vadbetydelsehar utgörklassificeras som

nämligen lägreBeskattningsvärdetstorlek. ärdärmed skattensoch
annonstrycksaker. Förförvad detreklamtrycksakerför ärän

betydelsesåledesdetkuponghäften harutgivare t.ex. omav
annonstrycksaker.ellerreklamtrycksakerklassificerashäñiena som

kuponghäfteni principförhandsbesked harbeslutadetidigareEnligt
annonstrycksakerbedömtsomslagellermed gemensamt somnamn

reklamtrycksak.motsvarande bedömtssaknathäftemedan somsom
omslageller ärvad kan gemensamtFrågan utgöra ett namnanses

ocksålän harKopparbersiosäker.naturligtvis högst Länsrätten
helt olika.häftenliknandetilltvåbedömtrelativt nyligen synes
Sundsvall.ihosavgörande KammarrättenförliggerMålen

ochrådande reglernamed dekuponghäften harUtgivare av
denförutsemöjlighetlitenmycketdessatillämpningen attav

bedömningen.skattemässiga
tryckeriarbetet iefter självautför arbetetryckerietfalletdetI

reklamskattlackering utgårellerbindninghäftning,form t.ex.av
kopieringsñrmandäremotarbete. Görvederlaget för dettaäven

reklamskatt. Dettainteutgårarbeteeller någon annan samma
orättvistmycketgrafiska företagendeförhållande upplever som

medför dedelför derasnaturligtvisreklamskatten atteftersom
efterarbetet.aktuelladetpris förhålla högremåste ett

landetinomverksamhetyrkesmässig ärbedriverDen somsom
reklamtrycksakerskattepliktigaskattskyldig förnämnts avsersom

reklamskattlandettillförts inochverksamheten attutansom
normaltdetsåledesbetyder ärinförseln.vid Dettabetalats att

skattskyldige. Detsam-denreklamtrycksakenbeställaren ärsomav
reklambyrå ochsig tillfall han hari detgäller väntäven enma

Iblandmedlemsstat.i någontrycksakentryckareklambyrån låter
Reklam-beställningskedjan.led iytterligaredetkan ettt.o.m. vara

upphandlingenskötaförbrokerhar anlitatkanskebyrån att aven
skattskyldige.fortfarande dendockBeställarentryckeriarbetet. är

med beskattningensvårigheternatidigareframgåttSom är avaven
reklamtryck-skattepliktigvadbedömareklamtrycksaker äratt som
skönsmässigaförfinnssådana avgörandensak. Vid stort utrymme
blir felaktiga.bedömningarnaofta händerRelativtbedömningar. att
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När det ankommer på den enskilde beställarennumera reklam-av
trycksaken dennaatt avgöra skattepliktig föreliggerär risk förom

felbedömningama ökar.att Till detta kommer beställaren oftaatt
har svårt från det aktuellaatt tryckeriet inhämta de uppgifter som

nödvändigaär för bestämma korrektatt beskattningsvärde.ett
Vid beskattningen införda reklamtrycksaker uppkommerav

också frågan någon kannär bedriva yrkesmässig verksamhetanses
här i landet. Krävs det vederbörande har kontoratt här eller räcker
det medt.ex. att researrangör i Sverigestartaren resorna

De ytterligare exempel på denangettssom extremtovan
svårhanterliga reklamtrycksaksbeskattningen enligt utredning-gör

mening behovet enklare regler för de skattskyldigaens ochav
skatteadministrationen tydligare.än

10.5 Reglerna måste förenklas

Kraven på förenkling reglerna reklamtrycksaksbeskatt-en av om
ningen har sedan länge uttalats från såväl de skattskyldiga som
skatteadminstrationen. När ytterligare brister i beskattningen
framkom i samband med medlemsskapet i harEU kritiken tilltagit.
En förenkling reglerna således högstär önskvärd och fårav
dessutom bedömas nödvändig för fortsatt beskattningattsom ien
motsvarande form skall kunna motiveras.

Med hänsyn till den kritik den tidigare reklamskatteutredningens
förslag har utredningenmötte inte det meningsfulltansett påatt

förslagnytt överväga beskattningett reklamtrycksaker iom en av
distributionsledet. I stället har utredningen haft utgångpunktsom

förenkla och förbättraatt beskattningen inom för denramarna
ordning gäller i dag.som

En utvidgad definition begreppet trycksak tillväga-är ettav
gångssätt för uppnåatt generell beskattning reklamtryck-en mer av
saker. En oönskad följd sådan förändring dock antaletärav en att
skattskyldiga ökar dramatiskt. Om trycksaksbegreppet skulle göras
oberoende framställningssätt, vilket naturligtvis detav bästavore
från konkurrensneutralitetssynpunkt, uppskattas antalet skattskyldi-

för reklamtrycksaker öka till minstga att 50 000. En punktskatt
med sådan mängd skattskyldigaett dock inteär möjlig hantera.att
Det ligger också i själva med punktskattersystemet skattatt resp.
skall ha något så begränsatett när antal skattskyldiga. Utredningen
bedömer den dramatiskaatt ökningen antalet skattskyldigaav
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höjningmedelimineraskunnadel skulletill mindreendast en av
redovisningsskyldigheten.förgränsen

skatteplikti-vadsvårigheterna utgörVad avgränsaatt somavser
reklarnskattelagentilli förarbetenauttaladesreklamtrycksakerga

frånreklamtrycksakemaskattepliktigadeville avgränsaatt man
främjasyfteiprimärt äntrycksaker attdels annatutgavssom

trycksakerdelsdylikt,ellerandraavsättningen somvarorav
kommersiell verksam-hjälpmedel ikundevisserligen utgörasägas

avgränsningreklamkaraktär. Denna ärintehet var avsommen
hellerhar inteadekvat.fortfarande Detmeningutredningensenligt

beskattning-utökningförframförtshållfrån något argument aven
dockkommerSvårighetema närområden.skattefriatill i dagen

slagfall, vissai dettalagregler där,skall konstruera avsomman
regler kanSådanabeskattning.frånskall undantastrycksaker

detundantagsregler därutformasknappast sätt änannat som
beskattas.skallintetrycksakervilkaexemplifieras typer somav

reglersådanatillämpningendet vidofrånkomligtDet attär av
skulle kunnaförändringarmarginellaEndastsvårigheter.uppstår

detnärvarande ochgäller förundantagsregleri degöras voresom
till någonskulle ledasluttillförändringarsådanaosäkerthögst om

förenklamöjligheternasåledesUtredningenförbättring. attattanser
mycket små.reglernaaktuellade är

beskattningskontrol-acceptabel nivåuppnåkunnaFör att en
reklamtrycksa-skattepliktigaproducerari Sverigedemlen somav

beskattningsmyndig-resursförstärkningar hosbetydandekrävsker
behövaskulle därförreklamskattenförAdministrationenheten.

betydligt.växa
införs fråntrycksakerskattekontrollengällerVad annansomav

kontroll1996:598lagenkanimedlemsstat EU nämnas avom
ochalkoholmineraloljeprodukter,yrkesmässiga vägtransporter av

den juli 1996,i kraft 1träddelagen,tobak. Genom gessom
transportmedelundersökabefogenhetbeskattningsmyndigheten att

kandäroch andralådorbehållare, containrar, utrymmensamt varor
befogenhetfår ocksåMyndighetenunder attförvaras transport.

ställd säkerhetoch bevisledsagardokument attgranska samtom
bestämmel-innehållerpå Lagenundersöka och äventa varor.prov

påtransportmedelför förareskyldighet att stannaavser om
handlingartillhandahållalegitimera siganmaning och samt attatt

därförtillkommitharnämnda lagenuppgifter. attoch lämna Den
föreffektivttillräckligtinte bedömdesrevisionsinstitutet som

de inom EUskillnad frånTillkontroll aktuella transporter.av
reklamtrycksaker vidbehöverharmoniserade punktskattema

ledsagardokument. InteSverige inte åtföljasinförsel till ettav
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heller torde den bristande beskattningskontrollen beträffande
införsel reklamtrycksaker medföra mister skatteintäkteratt statenav
i närheten vad fallet angående mineraloljeprodukter,tror ärav man
alkohol och tobak. Med hänsyn till nämnda förhållande bedömer
utredningen myndighetsingripande liknandeatt detett angivna
skulle sakna proportionalitet med vad kan förväntas uppnåssom
med ingripandet jämte det ingrepp i den personliga integriteten

ingripandet innebär. Det därför inte lämpligt lösasom attvore
problemet med den bristande beskattningskontrollen reklam-av
trycksaker från medlemsstat detta Att i densätt.annan nuvaran-
de beskattningsordningen hitta lösning problemet meden annan
den bristfälliga beskattningskontrollen revisionsinstitutetän anser
utredningen inte möjligt. Beskattningskontrollen de aktuellavara av
reklamtrycksakema kan sålunda knappast öka rejäla resursför-utan
stärkningar hos beskattningsmyndigheten.

10.6 Slutsatser

Utredningen har under arbetet med beskattningen reklamtryck-av
saker många gånger slagits hur svårhanterlig skatten ochär attav
antaganden ofta måste användas den avgörande faktorn isom
skattebedömningama. En sådan svårtillämpad och dåligt fungeran-
de skatt hör enligt utredningens mening inte hemma i moderntett
beskattningssystem.

En breddning trycksaksbegreppet, för skapaattav en mer
konkurrensneutral situation mellan olika grafiska framställningssätt,
skulle emellertid medföra orimligt ökning dagensstoren av
problem och brister. Godtagbara tekniska lösningar för kommaatt
till med de problemrätta de gällande undantagsreglemasom
innebär saknas nämligen enligt utredningens bedömning. För att
uppnå utökad beskattningskontroll skulle mycketen stora resurser
behöva tillskapas, vilket utredningen inte kanmenar ses som
försvarbart med hänsyn till de förhållandevis ringa skatteintäkter

sådan resursförstärkning kan förväntas inbringa. Samman-som en
finner således utredningentaget det saknas lösningar föratt att

underlätta tillämpningen administrationen skatten ochsamt attav
det därför inte möjligt nåär acceptabelt beskattningssystematt ett
för reklamtrycksaker med den principiella träffbild åsyftassom
med särskild skatt på reklam.en
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Reklamskattenll och EG-rätten

Inledningl 1.1

Arbetet med harmonisera skatterna inom harEU pågått underatt
lång tid. gäller särskiltDet mervärdesskatten harmoniserings-men
beslut har också tagits beträffande punktskatter och bolagsbe-
skattning. Harmoniseringen de indirekta skatterna på ochav varor
tjänster har framför allt varit viktig för säkerställa den inreatt
marknadens funktion.

Som i avsnitt 3.3.1 skall inte baraEG-rätten beaktasnämnts
fullt i medlemsstaternas nationella företrädeut rätt ävenutan ges
framför eventuellt däremot stridande nationella regler. har påDet
olika håll gjorts gällande reklamskatten oförenlig med EG-äratt

första handI har hävdat skatten striderrätten. artikelatt motman
33 i det sjätte mervärdesskattedirektivet. har vidare framförtsDet

skatten inte förenlig med vissa artiklar i EG-fördraget, bl.a.att är
artiklarna 85 och detta86. I kapitel analyserar utredningen
reklamskattens förenlighet med de bestämmelser i gemenskaps-

utredningen i första hand funniträtten relevanta.som

EG-fördraget1 1.2

Som i avsnitt skall3.3.2 medlemsstaterna enligt artikel 5angetts
i EG-fördraget vidta alla lämpliga åtgärder, både allmänna och
särskilda, för säkerställa de skyldigheter fullgörs följeratt att som

fördraget eller åtgärder vidtagits gemenskapensav av som av
institutioner. Medlemsstaterna skall underlätta gemenskapensatt
uppgifter fullgörs. skall vidareDe avstå från alla åtgärder kansom

förverkligandet fördragetsäventyra mål.av
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Skatteregler1.2.11

särskilt kapitel fiskalai fördragetArtiklarna 95-99 utgör ett om
artikel medlemsstaternabestämmelser. Vidare föreskriver 12 att

ellerinföra eller exporttullarsinsemellan inte skall import-nya
höja sådana tullar ochmotsvarande verkan och inteavgifter med

inbördes handelsförbindelser.de tillämpar i sinaavgifter som
diskriminering importe-innehåller förbudArtikel 95 ett mot av

indirekt tillämpadirekt ellermedlemsstat får varkenrade Envaror.
inhemska.förhögre för importeradeavgifter änär varorsom

får ske internaåterbetalning inteArtikel förklarar någon96 att av
medlemsstattillavgifter exporteras omen annanvaror som

indirekt pålagtsdirekt elleröverstiger det belopprestitutionen som
medlemsstaterartikel framgårdem. Av 97 omsätt-tar utatt som

fastställa genomsnittligaflera led fårkumulativt iningsskatt
den principför ellerskattesatser somvaror, omvaror grupper av

Artikel förklarar vadoch beaktas. 98fastställs i artiklarna 95 96 att
punktskatter ochomsättningsskatter,beträffar andra avgifter än

restitution vid tillbefrielse ochindirekta skatter fårandra export
utjämningsavgifter vidmedges ochandra medlemsstater endast

rådet iläggas i den månmedlemsstaterna endastimport från
kommissionen förförslagkvalificerad majoritetförväg med av

åtgärderna. Slutligen skallgodkänt de planeradebegränsad tiden
harrnoniseras i den utsträck-indirekta skatternaenligt artikel 99 de

marknadenför säkerställa den inrening detta krävs upprättasatt att
och fungerar.

Konkurrensregler1 1.2.2

den inremål får konkurrensen inomgemenskapensnåFör att
fördraget harArtiklarna imarknaden inte snedvridas. 85-94

Gemenska-konkurrensbegränsningar.förhindratillkommit för att
avtalföretag elleringripa staterrätt motatt genomsompen ges

marknaden ellerdendelareller på sättannat gemensammaupp
medlemsstaterna.påverka handeln mellanförmedlar stöd, vilka kan

konkurrensområdet måstelagstiftningMedlemsstatemas
jfördraget.principerna iden medutformas så överensstämmeratt

striderföreskrifterutfärdar lagar ellerDen motstat somsom
skyldigheter följeruppfyller således inte deprinciperna som av

artikel i fördraget.5
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Artiklarna 85 och sikte86 på konkurrensbegränsande avtaltar
och andra åtgärder påverkar handeln mellan medlemsstaterna.som
Artikel 85 avtal, beslut företagssammanslutningar ellerrör om
samordnade förfaranden mellan två eller flera företag medan artikel

riktar sig86 monopolföretags eller andra mäktiga företagsmot
missbruk dominerande ställning marknaden.på artiklarDessaav en
behandlas nedan. artiklarna återfinns bestämmelserI 92-94närmare

statsstöd.om
Artikel 85.1 uppställer rekvisit för åtgärd skalltre att en

omfattas förbudet, nämligenav
det skall föreligga avtal mellan företag, beslut företagsatt ett av-

sammanslutningar eller samordnade förfaranden
åtgärden skall kunna påverka handeln mellan medlemsstater-att-

ochna,
åtgärdens syfte eller resultat konkurrensen inom denatt är att-

marknaden hindras, inskränks eller snedvrids.gemensamma
fördraget talarNär avtal mellan företag, beslut företags-om om

sammanslutningar och samordnade förfaranden åsyftasom
karteller. innefattarEtt företag också statliga företag ellerpersoner,
till och med medlemsstater i den mån de bedriver handel. Påver-
kan på handeln mellan medlemsstaterna måste påtaglig för attvara
artikeln skall kunna tillämpas. Avtal endast påverkar handelnsom
inom medlemsstat omfattas inte artikeln.en av

Som förbjuder artikel i fördraget86 företagnämnts attovan
missbruka dominerande ställning på marknaden. Missbruket kanen
i artikelns mening bestå i det leder till oskäliga inköps- elleratt
försäljningspriser eller andra oskäliga villkor, produktionenatt
liksom avsättningen eller teknisk utveckling begränsas till skada för
konsumenterna, eller olika villkor tillämpas för likvärdigaatt
prestationer till skada för andra på marknaden, elleroperatörer att
avtalsvillkor ställs åtaganden för andra varken tillpartenom som
sin eller enligt handelsbruk har samband med föremåletnågotnatur
för avtalet

1 1.3 lagstiftningEG:s

Punktskatteregler1 1.3.1

inomDet harmoniseradeEU punktskatteområdet omfattar de från
inkomstsynpunkt viktigaste punktskattema, nämligen skatterna på
alkoholhaltiga drycker, tobak och mineraloljor. övrigt gäller,I
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enligt artikel i3.3 rådets direktiv 92/ 12/EEG den 25 februariav
1992 allmänna regler för punktskattepliktiga ochom varor om
innehav, flyttning och övervakning sådana medlems-attav varor,

får införa eller bibehålla skatter på andrastaterna änvarugrupper
de nämnda., dock endast under förutsättningen dessa skatterattnyss
inte leder till gränsfonnaliteter i handeln mellan medlemsstater.

11.3.2 Anpassning reklamskattereglemaav

Sedan Sverige ansökt medlemsskap i tillsatteEU regeringenom en
utredning bl.a. hade lägga fram förslag till de författ-attsom
ningstekniska och andra ändringar behövdes vid svensksom en
anpassning de indirekta skatterna till EG-rätten. Utredningen,av

Utredningen teknisk EG-anpassning deantog namnetsom om av
indirekta skatterna, lade i juni 1994 fram delbetänkandet Punkt-
skattema och EG SOU 1994:74.

Vad gällde reklamskatten konstaterade utredningen beskatt-att
ningen reklamtrycksaker införts till Sverige frånav som annan
medlemsstat och vissa s.k. annonsblad iutgettssom annan
medlemsstat enligt de dåvarande reglerna krävde gränskontroller.
Utredningen föreslog beskattning reklamtrycksaker ochatt av
armonsblad vid införsel från medlemsstat skulle ske utanen annan
någon form gränskontroller. Förslaget resulterade så småningomav
bl.a. i de regler innebär den skattskyldig för skatteplikti-ärattson1

reklamtrycksaker bedriver yrkesmässig verksamhet inomga som
landet verksamheten och inkommer från med-som avser annan
lemsstat, vad gäller annonsblad förts till Sverige frånsamt, som
sådan den i yrkesmässig verksamhet distribuerarstat, dessa.som

Utredningen behandlade inte frågan reklamskatten kanom anses
oförenlig med andra EG-bestämmelser.

1 1.3.3 Mervärdesskatteregler

Redan beslöts1967 mervärdesskattesystemet obligatorisktgöraatt
i EG:s medlemsstater. i frågaInte någon skatt har såom annan
omfattande harmoniseringsåtgärder vidtagits. Orsaken till denna
utveckling mervärdesskattens centrala betydelseär för det handels-
mässiga kravet på konkurrensneutralitet mellan medlemsstaterna,

skatten bildar underlag föräven väsentlig delattmen en av
gemenskapens finansiering.
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Harmoniseringen mervärdesskatten har skett radav genom en
direktiv. väsentliga reglerna finns i det sjätte mervärdes-De mest
skattedirektivet, 77/388/EEG, med ändringar. Direktivet,senare

har sin grund i artikel EG-fördraget,99 i bindande förärsom
medlemsstaterna. Bestämmelserna dock inte omedelbartär
tillämpliga i respektive medlemsstat bindande anvisning-utgörutan

riktade till medlemsstaterna hur deras mervärdesskattelagstift-ar
ning skall utformad. december offentliggjordesI 1991 ettvara
omfattande direktiv, direktiv 91/680/EEG, ändringar i det sjätteom

Ändringsdirektivetmervärdesskattedirektivet. innehåller sådana
ändringar betingats införandet den inre marknaden. Densom av av
bestämmelse i sjätte mervärdesskattedirektivet är närmastsom
tillämplig vad gäller reklamskatten artikel ändrings-33. Genomär
direktivet 91/680/EEG fick denna artikel följande lydelse.

det påverkar tillämpningen andraUtan att av gemen-
skapsbestämmelser, särskilt dem fastställs i gällandesom
allmänna gemenskapsbestämmelser flyttninginnehav,om
och övervakning fårpunktskattspliktiga dettaav varor,
direktiv inte hindra medlemsstat från behålla elleratten
införa skatter försäkringsavtal, Vadslagningskatter på
och spel, punktskatter, och,stämpelskatter generellt,mer
alla skatter, tullar eller avgifter inte kan karakteriserassom

omsättningsskatter, under förutsättning dessaattsom
skatter, tullar eller tillavgifter inte leder gränsformaliteter
i handeln medlemsstaterna emellan.

Alla hänvisningar i detta direktiv till punktskattepliktiga
gäller för följande såsom de definierasvaror varor, av

aktuella gemenskapsbestämmelser:
mineraloljor-
alkohol och alkoholdrycker-
tobaksvaror-

Artikeln tillåter således medlemsstaterna införa eller behållaatt
punktskatter så länge dessa inte har karaktär omsättnings-t.ex. av

skatter. Självklart uppkommer frågan vad kan utgörasom anses en
omsättningsskatt. I avsaknad förarbeten till bestämmelsen fårav
ledning hämtas från de mål föremålvarit för domstolspröv-som
ning.
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Avgöranden EG-domstolenav

Domstolen underhar åren avgjort rad mål frågangällten som om
skatt eller avgift kan förenlig med artikel 33 i sjätteen anses

mervärdesskattedirektivet. Nedan kommer kort sammanfattningen
några dessa mål.att ges av av

Mål 295/84 Rosseau Wilmot SA Caisse de Compensation demot
l Organisation Autonome Nationale de l Industrie du Commerce,et
REG 1985, 3759s.

Pålagor icke-fiskal karaktär påfördes företag för attav som
finansiera vissa sociala trygghetsförmåner och beräknadessom
den totala årliga omsättningen för de aktuella företagen ansågs inte
strida artikel i sjätte mervärdesskattedirektivet.33mot

Domstolen anförde bl.a. omfattningen artikel i sjätte33att av
mervärdesskattedirektivet måste bestämmas i ljuset den funktionav

artikeln har i det harmoniserade mervärdesskattesystemet.som
tillåtaGenom medlemsstaterna behålla eller införa indirektaatt att

skatter såsom punktskatter endast under förutsättning skatternaatt
inte har karaktär omsättningsskatter söker bestämmelsenav
förhindra det harmoniserade mervärdesskattesystemetatt äventyras

fiskala åtgärder från medlemsstaternas sida belastarav som
rörligheten för och tjänster eller för kommersiella transaktio-varor

på mervärdesskatteliknande Syftet med artikeln kanett sätt.ner
därför inte förhindra medlemsstat från behålla elleratt attvara en
införa icke-fiskala skatter eller avgifter påförs företag för attsom
finansiera sociala trygghetsförmåner och beräknas denpåsom
årliga omsättningen för företagen påverka priset påutan att varor
och tjänster.

Mål 93/88 och 94/88 Wisselink C0. och andraBV moten
Secretary of State for Finance, REG 26711989, s.

motorcyklarFörsäljningsskatt personbilar och påfördessom
tillverkaren eller importören och beräknades på visst procent-som
tal det pris tillverkaren eller importören debiterade ansågsav som
förenlig med artikel i33 sjätte mervärdesskattedirektivet.

Även i detta mål anförde domstolen omfattningen artikelatt av
måste bestämmas33 i ljuset den funktion artikeln har i detav som

harmoniserade mervärdesskattesystemet. den bedömningenAv
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behålla ellerföljer artikeln, tillåter medlemsstaterna attatt som
förutsättning skatterna inteinföra vissa indirekta skatter under att

förhindra detkarakteriseras omsättningsskatter, sökerkan attsom
fiskalaharmoniserade mervärdesskattesystemet äventyras av

rörligheten förfrån medlemsstaternas sida belastaråtgärder som
transaktioneroch tjänster eller för kommersiella på ettvaror

mervärdesskatteliknande den aktuella skattenFastänsätt. var en
proportion till priset den inteförsäljningsskatt beräknades i varsom

utgick på två olika slagsgenerell skatt eftersom den endasten
motorcyklar. Skattennämligen på personbilar ochprodukter,
och tjänster eller förheller inte rörligheten förbelastade varor

mervärdesskatteliknandekommersiella transaktioner på sätt,ett
tillfälle. Skatten inteeftersom den endast vid ettupptogs var

försäljningspriset.integrerad delavdragsgill utgjordeutan en av
mervärdes-beräknades skatten listpriset för bilen innanVidare på

beräknades försälj-medan mervärdesskatten påskatten lagts på,
Slutligen domsto-inklusive den aktuella skatten. ansågningspriset

mervärdesskatte-inte äventyrade detlen skattenatt gemensamma
sidan mervärdesskatten ochdärför den påfördes vidsystemet att av

inte helt eller delvis i stället för mervärdesskatten.

Mål Gemeente Overijse, REG 1991,C-109/90 Giant NV mot
1385s.

totalaårlig kommunal skatt på denEn 25 procent av summan av
från offentliga föreställningar och danshallar ansåginkomster

domstolen strida artikel i mervärdesskattedirekti-inte 33 sjättemot
då skatten inte generell, inte påfördes i varje led ivet var

produktions- och distributionskedjan årligen på detutan samman-
skattskyldige och intelagda värdet inkomsterna för denav

allaberäknades mervärdet den totalapåutan summan av
inkomster.

TradingMål C-200/90 Dansk Denkavit ApS och P. Poulsen ApS
Skatteministeriet, REG 1992, 2217mot s.

arbets-aktuella skatten i detta mål, införtsDen som ensom
marknadsåtgärd, domstolen hittillsden enda skattär ansettsom

mervärdesskattedirektivet. Skattenstrida artikel 33 i sjättemot
utgick omsättning ochpå såväl mervärdesskattebelagd av varor
tjänster företagomsättning och tjänster. Försom annan av varor
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mervärdesskatteskyldiga beräknades skatten påsom var samma
underlag för mervärdesskatten, dvs. skatten i varje ledtogs utsom

företagens försäljning med avdrag för denprocentsatssom en
skatt betalats på inköp från det föregående ledet. andraFörsom
företag beräknades skatten på utbetalda löner ökat medsumman av
90 Skatt betalades inte import, debiterades på helaprocent. men
försäljningspriset på de importerade vid första försälj-varorna
ningstillfället inom landet. Skatten behövde inte specificeras
fakturorna. Den vid sidan mervärdesskatten.upptogs av

Domstolen också i detta mål syftet med artikel 33 iattuppgav
sjätte mervärdesskattedirektivet förhindra funktionenär att att av
det harmoniserade mervärdesskattesystemet skatter,äventyras av
tullar och avgifter på rörligheten för och tjänster på ettvaror
mervärdesskatteliknande Skatter, tullar och avgifter måstesätt.
åtminstone lagda rörligheten för och tjänsteranses vara varor

mervärdesskatteliknande de har mervärdeskattensett sätt om
huvuddrag. huvuddragDessa följande. Mervärdesskatt utgårär
generellt omsättningen eller tjänster, den proportio-ärav varor
nell till priset eller tjänsten, den i varje led iupptasvaran
produktionen eller distributionen och slutligen lagd på mervärdetär

eller tjänsten eftersom till avdrag föreligger för skatträttav varan
erlagts i tidigare led.som

Domstolen noterade det förelåg antal skillnader mellanatt ett
den aktuella skatten och mervärdesskatten. det förstaFör tillämpa-
des skatten företag inte skattskyldiga föräven mervär-som var
desskatt. Vidare lades skatten inte import ochpå importföretag
kunde inte dra värdet importerade och tjänster frånav av varor
beskattningsunderlaget. Slutligen ansågs skatten be-utgöra en
ståndsdel försäljningspriset eller tjänsterna ochav av varorna
behövde därför inte specificeras fakturorna.på

Härefter anförde domstolen för skatt skall karakterise-att att en
omsättningsskatt behöver den inte allapå sättras som en vara

identisk med mervärdesskatten, det tillräckligt skattenutan är att
har de huvudsakliga dragen mervärdesskatten. detta fallIav
påverkade skillnaderna inte karaktären den skatt dentypav av som
danska, vilken i huvudsak liknade mervärdesskatten. Oavsett
skillnaderna hade den aktuella skatten således karaktär av en
mervärdesskatt.

Även i mål mål C-234/9l Commission theett motsenare
Kingdom of Denmark, REG 1993, beträffande6273s. samma
skatt har domstolen uttalat skatten oförenlig med artikel 33äratt
i sjätte mervärdesskattedirektivet.
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di Previdenza edNazionaleMål C-347/90 Aldo Bozzi Cassamot
Legali,degli dei Procuratorifavore AvvocatiAssistenza ea

1992 2947REG s.

ersättning-legali beräknad påoch procuratoriSkatt för advokater
redovisades pådomstolsarbete ochför deras separatsomen

i sjätte mervärdes-strida artikel 33fakturorna ansågs inte mot
skattedirektivet.

deskatten inte hadeanförde den aktuellaDomstolen att
Skatten intedragen mervärdesskatten.huvudsakliga var enav

procuratoriadvokater ochgällde endastgenerell pålaga utan
domstolsarbete.för derasutgick endast på ersättningenlegali och

ersättningen frånproportionell tillinte alltidVidare skattenvar
tidpunkt, bestämtutgick endast vidklienten. Skatten närmareen

inteVidare fanns detfakturan till klienten.advokaten skickadenär
avdrag från beskatt-skattskyldigamöjlighet för denågon göraatt

avdragsmöjlighet förningsunderlaget. heller fanns någonInte
mervärdesskattavdrag för betalddock kundeklienten, görasom

skattskyldig för sådan skatt.han varom

the director of the NantesRaymond BeaulandeMål C-208/91 mot
Authorities, REG 1992, 6709Tax s.

domstolen inteförvärv fastighet ansågStämpelskatt viduttagen av
mervärdesskatten.huvudsakliga dragenha de av

ställningstagande med skatten intemotiverade sittDomstolen att
egendom.försäljning fastgenerell utgick endast vidutan avvar

eftersomeller distributionVidare det inte fråga produktionvar om
till den slutligeegendomen övergickskatten enbart närupptogs

till mervärdetskatten inte hänsynkonsumentens Slutligenägo. tog
hela värdet egendomen.baserades påutan av

Strider reklamskatten EG-rätten11.4 mot

bedömning inteutredningensEG-fördragets regler enligtutgör
inhemskadiskriminera vissahinder för medlemsstat att varoren

hellerförhållande till importerade sådana.eller tjänster i Inte anser
medlemsstatkan hindrautredningen bestämmelsernaatt enanses

olika ellertillämpa olika skattesatser påfrån inom statenatt varor
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Övervägandetjänster. skäl talar således för reklamskatten böratt
kunna förenlig med fördragets regler.anses vara

Vad gäller reklamskattens förenlighet med EG:s lagstiftning,
bestämt artikelnärmare 33 i sjätte mervärdesskattedirektivet, kan

EG-domstolens praxis utläsa inte alla indirekta skatterman av att
lagda på omsättning kan karakteriseras omsättningsskatter isom
den mening i artikeln. Syñet med artikeln enligtärsom avses
domstolen förhindra mervärdesskatteliknandeatt skatter,att tullar
eller avgifter omsättningen och tjänster skall äventyraav varor
funktionen det harmoniserade mervärdesskattesystemet.av
Domstolen har också vad karakteriserar mervärdes-angett som en
skatt, nämligen den utgår generellt på omsättningenatt av varor
eller tjänster, den proportionell tillär priset på eller tjänsten,varan
den i varje led i produktionen eller distributionenupptas och den

lagd på mervärdetär eller tjänsten eftersom tillrättav varan
avdrag föreligger för skatt erlagts i tidigare led. Vidare kansom

domstolens praxis sluta sig till skatten skallman attav vara av
fiskal natur.

Uppräkningen vad karakteriserar mervärdesskatt kanav som en
dock inte uttömmande. Vidare bör påpekas det krävsanses att att

skatt har de dragän karakteriseraretten mervär-mer av som en
desskatt för skatten skallatt omsättningsskattutgöra ianses en
artikelns mening L. Mauritzen, International VAT Monitor 1997/1

12.s.
Mot bakgrund EG-domstolens praxis kan angåendeav man

reklamskattens egenskaper skatten utgår enbart på vissnotera att en
kategori produkter. Den således inte generell.är Vidareav är
skatten inte alltid proportionell till vederlaget. Den inte iupptas
varje led i produktionen eller distributionen. Slutligen föreligger i
de situationer skatt påförs inär led inte avdragsrättän förettmer
tidigare erlagd skatt, förutom i fall beskattningett som avser av

i reklamtrycksak och tillkommit för undvikaannonser attsom
dubbelbeskattning övrigt fårI dock konstaterasarmonsutrymme.av

reklamskatten har vissa andraatt egenskaper likartadeärsom
mervärdesskattens. Som exempel kan skattennämnas att som
huvudregel redovisas i perioder eller två månader, deom en
skattskyldiga skall registrerade hos beskattningsmyndighetenvara
och utländska företagare skattskyldiga skall härär i landetsom
företrädas godkänts beskattningsmyndig-representantav en som av
heten. Det måste emellertid framhållas de flesta de likheteratt av

kan finna mellan reklamskatten och mervärdesskattensom man är
sådana EG-domstolen hittills inte uttryckligen har fäst någotsom
avseende vid. -
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Vid jämförelse med reklamskatten och hur domstolen hittillsen
bör enligt utredningens mening den slutsatsenresonerat kunna dras

reklamskatten inte strider artikelatt 33 i sjätte mervärdes-mot
skattedirektivet.

harDet emellertid höjts i doktrinen för artikelnröster skallatt
tolkas strikt. På håll Farmer, Lyal,P. R., ECett Tax Law,mer

skulle134 välkomna möjlighet skatt stridaatts. man en anse en
artikel 33 skatten inteäven jämförbarmot med mervärdes-ärom

skatten, och håll Terra, B. M. Kajus,ett annat J., A Guide
the European VAT Directives, volymto del XVIII, 64.1tre, s.

dimension kommer läggastror tillatt artikeln påattman en annan
så inte bara skatter harsätt karaktäratt omsättningsskattersom av
kommer förbjudas skatteratt integritetenävenutan äventyrarsom

Ävenden inre marknaden. L. Mauritzen i den tidigareav anger
nämnda artikeln det bakgrund utvecklingen inomatt mot ettav av
EU mervärdesskattesystem troligt artikelgemensamt 33är att
kommer tolkas strikt så föratt tillåtaatt utrymmet att omsätt-mer
ningsskatter minskar. Slutligen har ochTerra Kajus, på uppdrag av
Ernst Young Skattekonsulter, skrivit utlåtande denett om
svenska reklamskattens förenlighet med artikel 33. De attanger
deras preliminära slutsats skatten kan karakteriserasär att som en
omsättningsskatt i den mening i artikeln. Reklamskattensom avses

visserligen inteär generell skatt och heller inte helt ochtasen
hållet i varje led. förhållandetDetut skatt begränsad tillatt ären
vissa katagorier och tjänster behöver emellertid enligtav varor
Terra och Kajus inte innebära skatten tillåten enligt artikelatt är

Vidare33. de reklamskatten har antal andraatt ett stortmenar
likheter med mervärdesskatten.

EG-rätten har hittills befunnit sig i stark utveckling och den
fortsätter utvecklas på den konstitutionellaatt grund fördra-som

Denna utveckling harutgör. fört med sig domstolen iblandattgen
har ändrat ståndpunkt. Exempel finns på detta har skett påatt

Ävenförhållandevis kort tid. sålunda EG-domstolens hittillsva-om
rande praxis talar för reklamskatten inte strider artikelatt 33mot
i sjätte mervärdesskattedirektivet bedömer utredningen det inteatt
kan uteslutas domstolen vid prövningatt skulle kommaen senare
fram till motsatsen.
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Effekterna12 avskaffandeettav

12.1 Direkta effekter

Konsekvenserna reklamskatten avskaffas kanatt analyseras iav
olika dimensioner. De direkta effekterna minskade utgifter förär
de skattskyldiga. Ur tabell framgår12.1 1 100 miljoneratt ca
kronor i nettobetald reklamskatt under 1996 utgick för i huvudsak

i olika tidningar och publikationer ca 700 miljonerannonser
kronor, reklamtrycksaker ca 200 miljoner kronor och övrigt ca
200 miljoner kronor. Räknat genomsnittligt skattebortfall ärsom
det främst storstadspress och landsortstidningar vinner på ettsom
avskaffande reklamskatten. Eftersom skattebortfallet ärav propor-
tionellt med annonsintäktema innebär det annonsintäk-störreatt

tidningarna har destoter blir det skattebeloppstörresom som
bortfaller.

Tabell 12.1 Fördelning reklamskatten under 1996av
Reklamskatte- Antal tid- Annons- el. Reklamskatt, Reklamskatt, Genomsnittlig
skyldig ningar el. andra reklam- brutto reklamskattnetto per

skattskyldiga intäkter mkr mkr tidning eller
ca mkr skattskyldig

mkr

Storstads- och
kvällstidningar 10 4 l 00 164 159 15,90
Landsortstidningar 90 3800 148 112 1,24
Fådagarstidningar 35 150 0 0 O
Fack- och populärpress 500 2000 157 68 0,14
Annan publikation 1450 3250 358 358 0,25
Reklamtrycksak 1000 1700 187 187 0,19
Import annonsbladav
och reklamtrycksak 210 450 48 48 0,23
Utomhusreklam
och övrigt 1530 1300 146 146 0,10
Totalt 16750 1208 1080
Källor: Presstödsnämnden, Finansdepartementet Ds 1993:20 bearbetat,

skatteförvaltningen bearbetat
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effekterIndirekta12.2

avskaffas svårareklamskatteneffekterna ärindirekta attDe attav
vilkabedömmaUtgångspunktenberäkna.exakt är att som

konkurrenssituatio-hurochreklamskattenbär bördanegentligen av
tidningar, tryckerierslopas. Trotsförändras skatten attomnen

betydadet intebehöverbetalar skattenformelltm.fl. de attär som
annonsköpamaställetkan idrabbas.faktiskt Detocksådessa vara

reklamskattenfaktiskt betalartidningsläsama etteller genomsom
också dekanprodukt.respektive Detpris påhögre somvara

löneutrymmetryckeriemaellertidningarnaarbetar vars
skatten.begränsas av

flerapåverkasövervältrasreklamskattenBeroende hur posterpå
offentliga sektorn. Dessahos denutgiñssidanochbåde inkomst-på

effektennegativadenmånmotverkar i visseffekterindirekta av
offentligadendärförkommerskattebortfallet. Sammantaget

de indirektanegativtmindrepåverkas närsaldosektorns att
vinster,förändradeviafrämstmedräknade. Deteffekterna ärär

riktning. Näripåverkassaldotpriseroch motsattlöner som
vilketsiktpålöneutrymmetökarreklamskatten slopas ger en

förändradesaldo viasektornsoffentliganettoeffekt denpåpositiv
ochtidningsföretagenhosmån vinsternainkomstskatter. denI

inkomsterökar ocksåpositivttryckeriema påverkas statens av
trycksa-tidningar ellerFörändrade priserbolagsskatt. annonser,

eller företaghushålldetberoendeeffekterolika ärker omger
erfarenhetertidigaremodeller ochekonometriskaViagynnas.som

nettoeffekten på denlångsiktigadenutredningenbedömer att
uppgår tillreklamskattenavskaffasaldosektornsoffentliga attav

miljoner kronor.700ca
konkurrens-förändringareffekt berörindirektYtterligare aven

reklamskattenborttagandemediamarknaden. Ettsituationen på av
i stället föruppstårkonkurrensneutralitetinnebärakommer attatt

s.k.också detmedförsnedvridningen.nuvarande Det attden
påverkas.presstödetindirekta

tidningarnaförKonsekvenser12.3

Allmänt12.3.1

kvällstidningarochsvenska dags-betalade 135Under 1996 ca
inklusivestorstadstidningar,ikan delasreklarnskatt. Dessa upp
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kvällstidningar, 10 st, landsortspress 90 st och fådagarstidningar
35 st. Dessutom betalade 500 tidningar inom kategorin fack-ca
och populärpress reklamskatt. Dagspressens nettobetalningar upp-
gick till 271 miljoner kronor medan fack- och populärpressenca
betalade 68 miljoner kronor netto.ca

Ett slopande reklamskatten skulle innebära de direktaattav
utgifterna för i första hand storstadstidningama, inklusive kvälls-
tidningama, minskar. Enligt tabell 12.1 skulle skatten för dessa
tidningar minska med i genomsnitt 16 miljoner kronor tidning.per

fådagarstidningamaFör har låga annonsintäkter skulle ingasom
förändringar i absoluta tal ske. Landsortstidningama skulle få en
genomsnittlig skattelättnad på 1,2 miljoner kronor tidning.ca per

12.3.2 indirektaDet presstödet

Presstödets syfte verka för demokratinär bidraatt tillattgenom en
pluralism i dagspress.större Stödet består dels direkta subven-av

tioner och dels indirekta subventioner i form skattelättnader.av av
direktaDe subventionema, i form driftsstöd, utveck-som ges av

lingsstöd och distributionsstöd, föremål för förnyadeär beslut inför
varje budgetår och genomgår därmed effektiv prövning. Deten
indirekta stödet via skatteavvikelser ingår däremot inte i den årliga
budgetprocessen. Sedan RSL infördes 1972 har det indirekta stödet
inte aktualiserats budgetprövning på sättgenom samma som en
vanlig utgiftspost skulle ha gjort. Uppföljningen har därmed varit
bristfällig och det oklart hur effektivtär det indirekta presstödet
varit.

totalaDet direkta presstödet uppgick 1996 till miljoner516ca
kronor. Av detta belopp utgjorde det allmänna driftsstödet 445
miljoner kronor. Skattesubventionema uppgick under år tillsamma

2 300 miljoner kronor, den nedsatta mervärdesskattesatsenca varav
beräknas värd 1 800 miljoner kronor och lättnader i reklam-vara
skatten 530 miljoner kronor. Det bör dock understrykas deca att
angivna beloppen för skattesubventionema teoretiskt beräknadeär
och förutsätter 1996 års upplagestorlekar och annonsintäkter.

Reklamskatten tänkt bidra indirekt till presstödet påatt tvåvar
punkter, dels små tidningar, främst s.k.att andratidningargenom

uppbär allmänt driftsstöd, skulle skattebefriadesom gynnas av
annonsintäkter, dels dagspressens konkurrensförmågaattgenom
skulle via nedsatt skattesats. Ytterligare kopplinggynnas en en
mellan reklamskatten och presstödet skatten motiveradesattvar

fmansieringskälla för det direkta presstödet.som en
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dock successivtpresstödet hartillkopplingReklamskattens
kan intekopplingar.få direkta Detfinns i dag sägasavtagit och det

skattenpresstödet eftersomdet direktafinansierarreklamskattenatt
inte hellerSkatten kansärskilt syfte.för någotöronmärktinte är

erhåller allmäntflerdagarstidningardesärskilt stödjasägas som
alla dessa,eftersom såandratidningamadriftsstöd gott som

överstigandeannonsintäkterharförstatidningama,de flestaliksom
marginalskattesats 4därmedochkronor procent.miljoner12 en

konkurrens-marginalen ingendärmedharAndratidningama
förstatid-det någraförstatidningarna. Tvärtom ärfördel gentemot

de harnoll eftersommarginalskattesatsharningar ärsomsom en
ochreklamskattenmellankopplingannonsintäkter. Ensmåså

för få-konkurrenssituationendock vadfinnspresstödet avser
allmäntuppbärfådagarstidningarSamtligadagarstidningarna. som

skattebefrielsemedförvilketarmonsintäkter,driftsstöd har små
marginalen.

reklamskattengradhögi hurtveksamtvidarefårDet anses
skatte-lägredenkonkurrenssituationfrämjar dagspressens genom
vilketökat kraftigt,medier harskattebefriadeReklam isatsen.

missgynnasintentioneralladagspresseninnebär tvärtemotatt
konkurrenter.vissagentemot

reklamskattelättnader-värdettotaladetEnligt tabell 12.2 avvar
dettaunder 1996. Avför dagspressenkronormiljoner530na ca

värdeberäknatteoretisktkronormiljoner485 ett avvar ca
reklarnskatte-till övrigaförhållandeiskattefönnåndagspressens

proportionell tillskattefönnånenpåpekasbör ärskyldiga. Det att
annonsintäkterhögreinnebärvilketannonsintäktema, att som en

absolutasubventionen. Iindirektablir dentidning har desto större
GöteborgStockholm,imorgontidningamadärför dedettal är stora

gällersubventionema. Dettadeuppbäroch Malmö störstasom
eftersomdriftsstöderhållerstorstadstidningamaoavsett om

har ocksåKvällspressenannonsintäkter. storasamtliga har stora
indirektabetydandehardessaannonsintäkter vilket ävengör att

skatteförmânen likadockmarginalenPå storskattesubventioner. är
miljonerannonsintäkter 12hardagstidningar överallaför som

förskatteförmånenförsvinneravskaffasreklamskattenOmkronor.
eftersomannonsbladenjämteövrigdagspressen gentemot press

till noll.därmedjämförelsenormen sätts
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Tabell 12.2 Indirekt stöd via reklamskatten, 1996

Medier Indirekt stöd, Indirekt stöd, Totalt indirekt
skattebefriade differentierade stöd via

under Skattesatser reklamskattenannonser
12 6 mkr. ca mkr mkrresp.
mkr

Storstads- och
kvällstidningar 5 278 283
Landsortstidningar 37 207 244
Fådagarstidningar 6 0 6
Fack- och populärpress 146 0 146
Annan publikation 0 0-
Reklamtrycksak O 0-
TV 264 264-

jämfört med reklamskattesats på ll procenten

delDen det indirekta stödet dagspressensutgörsav som av
skattebefriade under miljoner12 kronor uppgår till 48annonser ca
miljoner kronor. flestaDe morgontidningar både i storstäderna och
på landsbygden får fullt skatteavdrag eftersom deras annonsintäkter
normalt överstiger 12 miljoner kronor. Gränsen för skattefrihet har
för övrigt inte ändrats sedan 1985 för dagstidningar och sedan
1972 för fack- och populärpress. Det endast fåtal förstatid-är ett
ningar landsorten inte kan utnyttja avdagsmöjligheten fulltsom

Samtliga fådagarstidningarsut. annonsintäkter understiger dock 12
miljoner kronor. Dessa tidningars konkurrenssituation kommer att
försämras Åreklamskatten slopas. andra sidan kommer derasom
reklamskatteutgifter naturligtvis oförändrade.att vara

Det sagda innebär det indirekta presstödet inte står iattovan
samklang med det allmänna driftsstödet. Om reklamskatten mot
förmodan inte kommer avskaffas skulle utredningen rekommen-att
dera grundlig genomgång det indirekta stödet för utredaen attav

det effektivt fyller syftet med presstödet.om

12.3.3 Sänkta annonspriser

Lönsamhetsutvecklingen för dagspressen konjunkturkänslig ochär
har i följt den allmännastort ekonomiskasett utvecklingen,
åtminstone fram 1993. Därefter har dagstidningamast.o.m. margi-
naler krymt den förbättradetrots ekonomiska utvecklingen i
samhället. Vid jämförelse mellan de sista tio åren utgjorde åren
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lönsamheten. Diagram visar denbottennotering för 12.11995 en
dagstidningarlönsamheten för svenskaBNP-utvecklingen ochreala

medianvärdet varjeoch Lönsamhetsmåttetmellan 1980 1995. anger
förhållandefinansnetto i tillresultat efterför tidningarnasår

driftsstöd har beaktats.tidningar allmäntintäkterna. Endast utan

allmänt driftsstödhos dagstidningar12.1 LönsamhetenDiagram utan

WWW Lerum-us
10125 l

120

115

110

105

100

NationalräkenskapernaPresstödsnämnden,Källor:

positiva ekono-rad orsaker till den allmäntfinnsDet setten
1980-talet.fram till slutetutvecklingen för dagspressenmiska av

spaltmeter stadigt.annonsvolymensmed ökadetill och 1989Fram
ökade rörelseintäkter.vilket innebararmonspriserna,Samtidigt steg

för dagspressenannalkande lågkonjunkturtecknenförstaDe en
nettomarginalen sjönk från 9ochobserveras under 1989kunde

Lågkonjunkturenåret därpå.till drygtår 1988 7 procentprocent
medförde tidningamakonkurrensklimatetdet allt hårdnandeoch att

upprätthålla lönsam-kostnadsbesparande åtgärder förvidtog att
till svenskblad stödPressutredningen Vårt dagligaheten. -94 -

tidningsföretagen hadekonstaterade1995:37dagspress, SOU att
teknik. Antaletanvändaminskat kostnaderna att nygenom

medan produktivitetenbranschen hade minskatanställda inom
personalsidan fortsatte underneddragningarnaökat. Trots att

höjda påbl.a. kraftigt priserökade kostnaderna1995 genom
tidningspapper.
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Diagram 12.2 belyser hur och abonnemangsprisemaannons-
förändrades realt inom dagspressen från 1980 till 1995. Genom en
allt hårdare konkurrens på reklammarknaden pressades annonspri-

fr.0.m. slutet 1980-talet. Reklam började exempelvisserna av
sändas i TV under slutet 1980-talet och sedan början 1990-av av
talet förekommer reklam i andra medier.även

Dagspressens abonnemangspriser höjdes däremot successivt
efter 1986. Pressutredningen -94 Dagspressen i 1990-talets medie-
landskap, SOU 1994:94 drog slutsatsen tidningarna börjadeatt
tillämpa marknadsstrategi för prissättningen efter 1986. Deten
innebär kostnadsutvecklingen inte längre prisbeteendet föratt styr
tidningsupplagan. Prenumerationspriset bestäms i stället av
dagstidningamas ställning marknaden, dvs. efterfrågans karaktär
och konkurrensforhållanden.

Diagram 12.2 Annonspriser, abonnemangspriser och BNP i fastprisindex

125
"°Annomprlar .- - ._120 Abonnumnguprüu vm.-

1980198119621993199419851986198719881999199019911992199319941995

Källor: IRM bearbetat, Tidningsutgivarna bearbetat, Pressutredningen -94,
Nationalräkenskaperna

Olika undersökningar visar efterfrågan på dagstidningaratt är
tämligen prisoelastisk, vilket innebär de flesta kunder fortsätteratt

köpa tidningar priset ökar seatt SOU 1995:37,trots att 50.s.
Priselasticiteten dock högre för lösnummerköpareär förän

Generellt gäller vanemässigt konsumeradeprenumeranter. att

5 17-0029
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mycketanseende brukar hakvalitet ochmed högprodukter gott
priskänslighet.låg

underställningdagspressensuppenbartdetSamtidigt är att
lösnummersköpareBåde andelenförsvagades.1990-taletbörjan av

ansågPressutredningen -94något.har minskatoch prenumeranter
samverkande faktorer såsomberodde på månganedgångenatt

socialatidningarna,prishöjningarhushållsekonomi,försvagad
från andrakonkurrenshårdnadochi samhälletförändringar

minskadeTidningsstatistik ABupplagesiffror frånEnligtmedier.
sjönk dags-Totaltunder 1996.dagstidningarför 131upplagan

nämnda år.undermed 2,6upplagor procentpressens
avskaffandeslutsats ärrimlig att ettEn resonemanget ovanav

handi förstadagspressenskulle medförareklamskatten attav
prenumerationsprisema.handoch i andraannonsprisemasänker

och konsumenterannonsköpareinnebärafallskulle i såDet att
torde ocksåviss månskattesänkningen. Ikommer att gynnas av

påverkas.lönsamhetbranschens

konsekvenserövrigaNågra12.4

stödetindirektai detreklamskatteninräknastidigareSom nämnts
skattesatslägrehardagspressendärförbl.a.till dagspressen att en

dock derealiteten harreklamskatteskyldiga. Imed övrigajämfört
ochradio TVskattepliktiga t.ex.intereklammedier är ensom
skulle denavskaffasreklamskattenskattelättnad. Omstörre

försvinna ochmedierför dessaskattesubventionenindirekta
förbättras.därmedmediermellan olikakonkurrenssituationen

påredovisar skattnärvarandeförtryckerierDe tusen somca
skattenavskaffandeskulle vidreklamtrycksaker storaett sparaav

grafiskauppgift från denEnligtadminstrationskostnader.belopp i
tryckerigenomsnittligtförreklamskattenbranschen uppskattas ett

kanavvikelserKraftigavecka.fem timmaranspråkita perca
förreklamskatten böravskaffandeförekomma. Ettnaturligtvis av

sänkta prisertillmed möjlighetereffektfå positivtryckeriema t.ex.
tillledaavskaffandeNaturligtvis börproduktion. ävenökadoch ett

tryckerier.utländskakonkurrenskraftstärkt gentemot
90hari StockholmSkatteförvaltningen attrapporterat ca

iresulteratunder 1996reklamskatterevisionerallaprocent av
andel förförhöjd skatt.innebar Det änrättelser störreär ensom

berörrättelsemadelpunktskatterevisioner. Enövriga stor av
vadkorrekt bedömaför tryckeriema ärsvårigheter att som en
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skattepliktig reklamtrycksak. Tryckeriemas kunder begär ofta fast
pris. Detta innebär tryckeriema inte i efterhand kanatt debitera
kunden revision får till följd tryckeriet skall betala högreattom en
skatt. För försäkra sig den lönsamhetsförsämringatt mot som en
revision kan medföra vissa företag högre pristar kunder-ut ett av

ÄvenhögreDet priset slags riskpremie. i de fall detna. ses som en
i avtalet med kunden finns klausul tryckeriema rätt atten som ger
återkomma till kunden för debitera högre reklamskatt händeratt att
tryckeriema ändå väljer själva förstå den högre skatten.att Detta
talar för avskaffande reklamskatten skulleatt ett kunna leda tillav

för tryckeriema sänka prisernautrymme vadatt än ärmer som
motiverat själva skatten.av

Även övriga skattskyldiga skulle självfallet få lättnad ien
administrativt hänseende vid slopande reklamskatten.ett Ingaav

dessa inomkan dock så vinnare demantas denstoraav vara som
grafiska branschen.

Slutligen skulle naturligtvis skatteförvaltningens,även övriga
tillämpande myndigheters och domstolars hantering med annons-
och reklambeskattningen bortfalla. Administrationskostnadema hos
Skattemyndigheten i Dalarnas län har för reklamskattens del
beräknats till 967 000 kronor för 1995.
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13 Finansieringsalternativ

13.1 Inledning

Enligt direktiven skall utredningen den föreslår åtgärderom som
leder till minskade intäkter för lämna förslag hur dessa skallstaten
finansieras. slopandeEtt reklamskatten skulle leda tillav en
varaktig intäktsminskning för i storleksordningen 700staten
miljoner kronor, hänsyn tagits till vissa indirektanär effekter.

Som framgått främst utredningens överväganden i kapitel 6av
har reklamskatten redan innan den infördes och därefter från tid till

för kraftig kritik. Alltsedanutsatts då1988 reklamskatte-annan
utredningens förslag till teknisk reformering skatten inte kom attav
leda till lagstiftning har det i ökad utsträckning spritt sig uppfatt-
ningen reklamskatten har sådana bristeratt den inte börattgrava
behållas. inteDet endast de olikaär intressenter direkt träffassom

beskattningen Ävendrivit kravet skatten skall avskaffas.attav som
RSV har i rad sammanhang uttalat stark kritik skatten.moten
Statliga utredningar har också pekat på oforrnligheter och i något
fall föreslagit reklamskatten skall slopas.att Ansvariga statsråd har
i skilda sammanhang uttalat sin förståelse för kritiken och även
uttalat ambitionen avskaffa skatten. Samtidigtatt sådantettsom

vuxit sig starkare harsynsätt den bekymmersamma statsfinansiella
situationen begränsat för sådan åtgärd. hellerutrymmet Inte ien
samband med 1990 års skattereforrn med dess gigantiska omfördel-
ning mellan direkta och indirekta skatter slopades den kritiserade
reklamskatten. De antydda erfarenheterna talar enligt utredning-nu

uppfattning för förslag skattens slopandeatt ett möjligtens om om
bör förenas med finansiering i någon form denänen som annan
gällande reklamskatten pålaga riktarutgör sin udd moten som
reklamen. Utredningens genomgång möjliga lösningar visarav
dock sådant resultat svårtatt ett nå. harär Det därför visat sigatt
nödvändigt också inventera alternativatt där kopplingen till
reklamen inte särskilt framträdande.är

6 17-0029
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utredningen har analyse-dessa utgångspunktermedDet är som
följande redovisarñnansieringsaltemativ. detrad tänkbara Irat en

överväganden i frågan.utredningen sina

reklampålaga13.2 Annan

Inledning13.2.1

slopandebedömer utredningenframgått kapitel 12Som att ettav
aktörerolika främst kommerreklamskatten på sätt att gynnaav

utredningenbakgrundföretagssektom. dennainom Mot attanser
finansieras inom dennaförsta hand börborttagandet skatten iav

utredningenalternativ harförstasektor. Som övervägtett om
reklampålaga. sådanEnskeñnanseringen kan genom en annan

begränsning avdragsrät-utformas antingenskulle kunna avensom
omkostnadsavgift.reklamkostnader ellerförten ensom

kostnader iavdragsrätt förAllmäntl3.2.2 om

näringsverksamhet

kommunal-finns ireglerna för avdragsrätt 20 §grundläggandeDe
avdrags-huvudprincip gällerskattelagen l928:370, KL. Som att

ellerintäktens förvärvandeför omkostnader förföreliggerrätt
kostnader föralltså inte förbibehållande. till avdrag föreliggerRätt
andra styckeförvärvskälla. paragrafenseller förkovranförvärv Iav

inte föreligger.kostnader för vilka avdragsrättraduppräknas en
skattskyldiges levnadskostnader.för denAvdrag medges intet.ex.

inkomstslagetiregler gäller avdragsrättensärskildaDe som
medhuvudsak samlade i 23 § KLnäringsverksamhet finns i

bruttointäkt får avdragnäringsverksamhetensFrånanvisningar.
driftkostnad i verksamheten.alltför i princip ärgöras som

hänförlig till näringsverk-kostnad skallAvgörande för att en anses
skallverksamheten.den har samband med Detsamheten är ettatt

näringsverksamhetenskostnad för förvärvandesålunda avenvara
intäkter.

och kostnader detsambandet mellan intäkterdet gällerNär är
och för den skatte-tillräckligt kostnaden företagits iprincipi att

resultatlös.kostnaden visat sig Detpliktiga verksamheten även om
förvärvandekausalitet mellan inkomstensskall således föreligga

det kostnaden syftat tilloch kostnaden antingen på sättet att att ge
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inkomst eller kostnaden verkligen givit inkomstatt ävengenom om
den kostnadsdragande åtgärden kanske från början inte företagits
i syfte inkomster.att ge

Vid inkomsttaxeringen normalt inte kostnadprövas om en var
fömuftig, för dyr, nödvändig eller inkomstbringande. Prövningen
omfattar i princip endast tillräckligt samband mellan intäktettom
och föreligger.kostnad Kostnaden skall verklig kostnad förvara en
verksamheten och inte maskeradkostnad för ägaren.en

l3.2.3 Begränsningar i avdragsrätten för vissa
omkostnader

vissa regler iAv KL eller praxis följer från dengörsatt avstegav
allmänna principen avdrag f°ar för alla omkostnader förgörasatt
intäkternas förvärvande eller bibehållande.

särskildanågra fallI i eller följer praxisKL högreanges av
krav sambandpå mellan kostnaderna och företagets verksamhet för

avdrag skall medges. Ett exempel kostnader föratt är representa-
tion, där det krävs omedelbart samband mellan representationenett
och verksamheten för avdragsrätt föreligga.skall Genom kravetatt
på omedelbart samband markeras avdragsrätten inte omfattaratt
kostnader för sällskapsliv personlig Beträffande avdrags-natur.av

för representation gäller prisram. Avdragrätten medges iäven en
det enskilda fallet inte med belopp kan skäligt.större än som anses
Avdrag för måltidsutgifter lunch, middag eller supésom avser
medges inte med belopp kronor.90 Nämnda reglerstörre än
innebär sålunda från allmänna principer, enligt vilkaett avsteg
skattemyndighetema inte skall företag har omotivera-pröva ettom
de kostnader.

Allmänt avdragsförbud gäller för medlemsavgifter. förbudDetta
har i rättspraxis fått så vidsträckt tillämpning avdragatt vägrasen

för medlemsavgifter egentligen driftkostnaderäven iutgörsom
näringsverksamheten. Trots det för flertalet näringsidkare ochatt

del löntagarna eller mindre nödvändigt för derasstor ären av mer
utkomst medlemmar i olika föreningar och andraatt vara sam-
manslutningar sålunda avgifterna till dessa föreningar iär normal-
fallet inte avdragsgilla. Vidare föreligger i princip avdragsförbud
för böter och sanktionsavgifter. kostnaderDessa omfattas deäven

kapitalförlustbegreppet. Avdragsförbudet gäller förävenav
bötesbelopp näringsidkare måste erlägga utansom en egen
förskyllan.
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Avdragsrätt för reklamkostnader13.2.4

saknas uttryckliga regler avdragsrätt för reklam och andraI KL om
marknadsföringskostnader. Möjligheterna få avdrag får därföratt

stadgandetbedömas med utgångspunkt i det allmänna i 20 § KL.
föreliggeravdragsrätt krävs således samband mellanFör att

bolagets verksamhet och reklamkostnaden.
finns inte heller definition reklam och andranågonI KL av

Landerdahl och Nils Marcksförsäljningspåverkande insatser. Göran
denWürtemberg i artikel angående skatterättsligav anger en

Skattenytt reklam medpå sponsring 1987 539 attsynen s.
i reklamskattelagens allmänt kanutgångspunkt regler sägasrent

åtgärd där syftet främja avsättningen företagsutgöra är att etten av
författarnasaluförda produkter eller tjänster Enligt haretc.

inkomstskattereg-reklamskattelagen visserligen syfte änett annat
gränsdragninglerna, detta hindrar inte vidgörsattmen samma

prövningen reklam och föreligger. Olle hävdarPR Roosav om
fördäremot i artikel behandlar avdragsrätten sponsrings-en som

kostnader Svensk Skattetidning 135 kommunalskatte-1990 atts.
reklambegrepp vidsträckt reklamskattela-lagens torde änvara mer

regler.gens
reklamkostnaderbedöma avdragsrätten förAtt synes genom

åren inte ha vållat några problem för tillämpande myndighe-större
och domstolar. saknas såväl avgöranden i högstanämligenDetter

instans doktrin beträffande till avdrag för reklamkostna-rättsom
till för sponsringskostnader, för vilket detder. avdrag krävsRätten

samband mellan verksamhet och motprestationen, ärsponsoms
dock omtvistad fråga där fortfarande saknas vägledandedeten
praxis.

Resultatposten reklam och PR13.2.5

Med standardiserade räkenskapsutdrag enhetligtSRU ettavses
uppgiftslämnande för den redovisar inkomst näringsverk-avsom

Uppgifterna skall för förvärvs-samhet. näringsverksamhet varjeom
källa lämnas särskilt schema del deklara-på utgörett som en av
tionsblanketten. ingår i schemat utdragDe utgörposter ettsom ur
företagets räkenskaper och uppgifter varje slag bl.a.avser om av

Ävenintäkter och kostnader. kostnader för reklam och skallPR
lämnas för det fall de framkommer i bokföringen. Möjlighet finns

få dispens från skyldigheten följa räkenskapsschemat.att att
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Skattemyndigheten får nämligen, särskilda skäl föreligger, efterom
ansökan från den skattskyldige medge vissa uppgifter lämnas iatt

i ställer försammansatta dessaposter specificeras. Tillatt de
resultatposter efter dispens f°ar lämnas isom sammansatta poster
hör reklam och PR.posten För taxeringsåret 1995 hundratalettvar
dispenser meddelade. dispensEn kan hel koncern.avse en

Resultatposten reklam och PR, kod i541motsvarassom av
SRU-schemat, inkluderar företags kostnader för åtgärderresp. som
syftar till rikta uppmärksamheten företagetsatt produkter eller
verksamhet och lämna information företagets övriga kon-om
kurrensåtgärder. I den kontogrupp redovisas dockpostensom avser
inte löner och ersättningar till anställda hosärpersoner som
företaget. De kostnadernärmare enligt BAS-97, ingår isom,
resultatposten kostnader för:är

annonsering-
utomhus- och trafikreklam-
reklamtrycksaker och direktreklam-
utställningar och mässor-
butiksreklam, återförsäljarreklam-

reklamgåvor, presentreklam, tävlingarVaruprover,-
film-, radio- och TV-reklam-
PR, institutionell reklam, sponsring-
övriga kostnader för reklam och PR-

13.2.6 Begränsad avdragsrätt för

reklamkostnader

Allmänna förutsättningar för avdragsbegränsningen

förutsättningEn för införande begränsning avdragsrättenav en av
för reklamkostnader näringsidkareär inte dispensatt från attges
lämna uppgift kostnader för reklam och PR. Vidare krävsom att

sådan begränsning mycket schablonmässigtär utformad.en Det
kan därför knappast bli fråga från det nämndaattom ovan
resultatkontot försöka bryta endast vissa kostnader,ut utan en
avdragsbegränsning måste omfatta samtliga kostnader som
redovisas på detta konto.
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Svårigheter avdragsbegränsningmed en

företagsbeskattning gällerprincip vadgrundläggandeSom attavser
beskattas. Vidare kanskallenbart företagens vinstdet är som

bl.a.skatterefonnbakom årsmålsättningen 1990 attnämnas att var
olikaägarbeskattningföretags- ochlikformigskapa aven mer

förskulle begränsanäringsverksamhet, vilket utrymmettyper av
skulle förenklasbeskattningenReglerna förskatteplanering. även

överskådliga.och göras mer
förbegränsning avdragsrättenförsta skälSom motett aven

stridabegränsning skullesådankan anförasreklamkostnader att en
skallföretagets vinstprincipen detnämndaden ärattmot som

Åtgärden intentionerna bakomstridaskulle ocksåbeskattas. mot
inte kunnaLikforrnighetsprincipen skulleskattereformen. upp-

möjligt kringgåavdragsbegränsningssystemrätthållas då attett vore
de mindreförskulle svårareföretagen medan dettade stora varaav

drag ikomplicerandeskulleföretagen. Systemet utgöra ett
skattemyndigheter. Enför såväl företagbeskattningen som

företaghuvudregelnskulle stridaavdragsbegränsning attäven mot
denna regeldriftkostnader. Frånför alla sinatill avdraghar rätt

undantag.fåtal speciellaendasttidigarefinns nämnts ettsom
genomförasskall kunnaavdragsbegränsningFör rentatt en
avdragsbegräns-omfattaskostnader skallpraktiskt demåste avsom

utredningen valtskull harenkelhetensvälningen För attavgränsas.
gäller såledesreklamkostnader. Detkostnader för justkalla dessa
medger någraintereklamfinna definition begreppetatt somen av

reklambegreppet kanInnehållet ivid tillämpningen.tveksamheter
marknadsfö-med formerförändras tiden i ochdock över att avnya

såledesförsvinner.eller delvis Detuppträder och gamla heltring är
omfattaskani dagsjälvklart vadinte helt sägaatt avsom man

detVidare kanidetsammareklambegreppet är morgon.som
endast syftetblir adekvatbeteckningen reklamhävdas att om

och tjänsterdefrämja avsättningenverkligen är att varorav
emellertid omöjligtskulle detpraktikenutbjuder. Iannonsören vara

åtgärdermed diversesyftetSkattemyndigheten kontrolleraför att
gränsdragning-svårighetervidtagits företagen. Andra utgöravsom

gränslandet.ligger iprestationerandramot typer somavar
oklar. Exempelvisinformation oftamellan reklam ochGränsen är

mellan telemarketing,skillnadendet ibland svårtkan att sevara
marknadsundersökning,reklamforrn, ochi princip utgör ensom

fråga hurinfonnationshämtning. En ärär manannansnarareson1
s.k. bruksföremålförpackningar, och andraskall behandla mappar

definitionmeddelanden och symboler.bär fram En avsom
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begreppet reklam bör utformad på så de nämndasätt attvara
gränsdragningsproblemen endast uppkommer i minimal omfattning.
Utredningen har emellertid inte kunnat finna någon konstruktion

uppfyller detta krav.som
En avdragsbegränsning skulle påverka mycket antalett stort

skattskyldiga, bestämtnärmare 700 000. Alla dessa skulleca
således vid redovisningen vissa kostnader tvungnaav attvara
fundera kostnademaöver reklam eller möjligenutgör kanom anses

något Självfallet skulle Skattemyndighetenannat. även drabbassom
betydande merarbete.ettav

En uppenbar risk är med avdragsbegränsningatt ett system
skulle utnyttjas för skatteplanering och skatteundandragande.
Systemet skulle självfallet medföra visst intresse hos företagenett

försöka benämna reklamkostnaderatt på för undgåsättannat att en
avdragsbegränsning. Det finns risk för framföräven allt deatt stora
bolagen flyttar sin marknadsföringsverksamhet till bolag utom-
lands. Vilken omfattning sådana åtgärder för undgå avdrags-att en
begränsning kan få omöjligt förutspå.är Intresset försökaatt attav
undgå avdragsbegränsning kommer till del beroendeen stor vara

hur begränsningen blir förstor företag. Ju avdrags-av störreresp.
begränsningen blir desto högre blir naturligtvis risken för kring-
gående reglerna. Sannolikt skulle de företagen drabbasstoraav

avdragsbegränsning.mest Det också dessaär har deav en som
försökastörsta kringgå reglerna.attresurserna

Kostnader för löner och sociala avgifter för anställd personal
vid reklam/PR-avdelning redovisas i dag inte under resultat-egen

reklam och PR iposten kontoklass.utan För erhållaatten annan
likfonnigt skulleett kostnadernasystem föräven reklam/PR-egen

avdelning behöva omfattas avdragsbegränsning.av en

13.2.7 Omkostnadsavgift

Reklambeskattning i form Omkostnadsavgift diskuteradesav som
alternativ till punktskattemodellen i förarbetena till RSL SOU
1972:6 86. Avgiften skulle enligt nämnda förarbeten redovisass.
och erläggas reklamköparen själv på grundval uppgifterav av ur
bokföringen hans kostnader för skattepliktig reklam, inbegripetom
kostnader för utförd reklam i regi. Beskattningsformenegen
förkastades emellertid till favör för punktskattealtemativet, bl.a.
med motiveringen kontrollen skatt påatt omsättning enklareärav

effektiv kontrollengöraatt än beskattning grundad olikaav en
slag kostnader.av
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i form omkost-bedömer beskattningUtredningen att aven
motsvarande tillämpnings-medföra principnadsavgift skulle i

avdragsbegränsning.svårigheter medett systemsom

finansieringsalternativAndra13.3

företagssektorninom

Beskattningen företag13.3.1 av

Höjd bolagsskatt

ökaföretagsbeskattningensenkel metod inommycketEn att ram
höja bolagsskatten. Utrymmenaturligtvisskatteintäktema attvore

mycketskulle skapasavskaffa reklamskattenför att genom en
utredningens mening kanEnligthöjning skattesatsen.begränsad av

alternativet böråtgärd inte försvarassådan isoleraddock menen
samordnas meddet kanhelt diskussioneninte ute omvara ur

sammanhang.förändringar i störreett

Periodiseringsfond

näringsverksamhet finns sedan 1995inkomstVid beräkning av av
nämligen avdrag förgenerell reserveringsmöjlighet,taxeringårs en

Avsättningsmöjligheten gällerperiodiseringsfond.avsättning till
Tidigare medgavs juridiskajuridiska och fysiskabåde för personer.

inkomstbeskattningsåretsavdrag med högst 25 procent avpersoner
avdrag med högstmedgavs 25före avdraget. fysiskaFör personer

inkomstunderlag. Frånannorlunda beräknatnågotprocent ettav
får med högstgäller emellertid avdragden januari 19971 görasatt

skall tillämpas i frågareducerade20 Den procentsatsenprocent.
decemberefter den 1996.beskattningsår avslutas 31om som

reduceringUtredningen har övervägt ännu av reserve-om en
för finansieralämpligt alternativringsmöjligheten kan utgöra attett

avdragsrätten medreklamskatten. begränsningslopandet Den avav
talar sådanprocentenheter har genomförtsfem mot ensom nyss

lösning.
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Avskrivning inventarierav

skatterätten finns detInom antal s.k. särregler. Reglerna har oftaett
till syfte främja något eller vissnågon, aktivitet, vissatt t.ex.
industri eller viss skattskyldiga. Reglerna kan alltsågrupp av
uttryckligen ha icke-ñskalt syfte. ovannämnda reglernaDeett om
periodiseringsfonder exempel dessa särregler. Andraär ett
sådana regler, kan bli föremål för tillämpning desägassom av
allra flesta företag, avskrivningsreglema för inventarier.är

Utgiftema för anskaffning inventarier fördelas ettav genom
avskrivningsförfarande och varje enskilt beskattningsår belastas
därigenom med viss del anskaffningsutgiften. Korttidsinven-av
tarier, dvs. inventarier med ekonomisk livslängd på till treen upp

inventarierår, och mindre värde får omkostnadsföras direkt.av
Reglerna avskrivning kostnaderna för inventarier ärom av

relativt väl tilltagna och kan därför bedömas slags skatte-som en
förmån. Utformningen reglerna diskuterades i samband medav

skattereforrn.1990 år föredragandeDet statsrådet bl.a. attangav
elementet överavskrivning följd schabloner medär attav en av
nödvändighet tenderar bli utformade ochgeneröstatt att en
förändring avskrivningsrätten skulle medföra ökad komplexitetav

Övervägandeoch tillämpningsproblem. skäl talade enligt statsrådet
för reglerna avskrivning för inventarier skulle behållasatt om
prop. 1989/90:1 10 538.s.

begränsning avskrivningsrättenEn skulle liksom höjningav en
bolagsskatten enkelt öka skatteintäktema och påsättett attav vara

så finansiera avskaffandet reklamskatten. Utredningensätt av
bedömer emellertid de skäl förändring avskrivnings-att mot en av
reglema redovisats i det föregående alltjämt kvarstår.som

Representationsavdraget

Utredningen har vidare finansieringsaltemativövervägt ett som
innebär till avdrag för representationskostnader avskaffasrättenatt
helt. skatteintäkter sådant alternativDe skulle kan beräknasett ge
till miljoner kronor.500

Under hösten beslutade1995 riksdagen begränsa avdragsra-att
för representationkostnader från kronor300 till 180 kronor.men

Begränsningen gällde fr.o.m. inkomståret december1996. I 1996
beslutade riksdagen gång halvera avdragsramen. Fr.o.m.änatt en
den januaril 1997 får avdrag för måltidsutgifter lunch,som avser
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middag eller inte medges med belopp kronorsupé 90större än per
person.

Avdragsrätten för representationskostnader har således nästan
helt urholkats under de sista och inteåren det mycket denär av

återstår. företagens del kan fall den kvarvarandeFör i vissasom
avdragsmöjligheten inte värdeha så mycket vad detsägas större än
skulle innebära slippa de redovisningsmässiga komplikationemaatt

avdragsbegränsningen medför. Slaget kostnad kan sägassom av
ganska likartad förhållan-reklamkostnader. sistaDet utgör ettvara

särskiltde talar för detta fmansieringsaltemativ.som
avskaffande avdragsrätten för representationskostnaderEtt av

bör i förekommande fall kunna utfonnas avdrag för sådanaså att
kostnader huvudregel inte medges. Undantag bör kunna gällasom
för kostnader ringa värde, kostnader för kaffe ocht.ex.av
bordsvatten.

Företagsstödet13.3.2

statliga stödet till företag har under de åren kartlagtsDet senaste
Årolika håll och därvid beräknats till olika belopp. fickpå 1995

Företagsutredningen i uppdrag genomföra deöversynatt en av
statliga stöden inom arbetsmarknads- och regional-närings-,
politiken till främst och medelstora företag. Utredningen hadesmå
bl.a. redovisa vilka stöd fanns och beräknaatt statenssom
kostnader för dem. förUtredningen fann nettokostnaden detatt
näringspolitiska, regionalpolitiska och arbetsmarknadspolitiska
stödet för budgetåret 1994/95 uppgick till drygt miljarder kronor6
SOU 1996:69.

Utredningen föreslog ändringar i det regionalpolitiska företags-
stödet vad gäller nedsatta socialavgifter och sysselsättningsbidrag.

förra menade utredningen skulle avskaffas och detDet senare
begränsas. Vidare föreslog utredningen medel skulle avsättasatt
dels till utvecklingsprogram för kompetensuppbyggnad i regional-
politiskt prioriterade områden och dels för öka stöd tillatt statens
teknikprojekt i förslagtidiga skeden. Utredningens innebar en
nettobesparing för budgetåret miljoner kronor.1997 140om
Ytterligare medel skulle komma frigöras under de följande åren.att
Utredningen hade ålagts redovisa besparing miljoner50att omen
kronor från och med budgetåret 1997.

budgetpropositionenI 1996/ 1997:1 anför emellertid regeringen,
med anledning utredningens förslag, den regionala obalanser-attav

inom regioner och mellan olika delar landet tenderar öka.attna av



SOU 1997:53 F inansieringsaltemativ 143

Regionalpolitiska insatser for utjämning och för skapa utveck-att
ling i stagnerade regioner måste därför i fortsättningenäven även
ske med kraft. Bland därför regeringen utredningensannat attanser
förslag nedskäming olika former regionalpolitiska stödom av av
till företag endast skall genomföras i begränsad utsträckning.

Vad sålunda talar begränsning företagsstödetmot attsom en av
kan finansiera borttagandet reklamskatten denärav nyss
genomförda stödet och den ställning regeringenöversynen av som

tilltagit redan föreslagna nedskärningar.

Höjd13.4 mervärdesskatt på allmänna

nyhetstidningar

Det indirekta stödet till dagspressen har traditionellt bestått delsav
i jämförelse med andra tidningar förmånliga reklamskatteregler,
dels befrielse från mervärdesskatt. allmännaFör nyhetstidningar
gällde tidigare s.k. kvalificerat frånundantag skatteplikt, dvs.ett
det förelåg avdragsrätt för ingående mervärdesskatt trots att
upplageinkomstema inte beskattades. Särbehandlingen deav
allmänna nyhetstidningama har framför allt motiverats tidning-av

framskjutna roll i den demokratiska Förarnas processen.
populärpress- och fackpress eller för böcker och andra tryckta
skrifter har alltid full mervärdesskatt tagits ut.

EG-reglema innehåller inte något undantag från skatteplikt för
omsättning allmänna nyhetstidningar. Sveriges inträde i EUav
medförde den s.k. nollskattesatsen fick tillämpas endast till denatt

januari1 1997 eller till det datum det inom EUnärsenare
planerade mervärdesskattesystemct i kraft.trättgemensamma

Redan den januari infördes1 1996 emellertid mervärdesskatt
på allmänna nyhetstidningar. Skattesatsen bestämdes tilläven 6

Regeringen ansåg införandet skattepliktenprocent. att av var
nödvändigt på grund det ansträngda statsñnansiella läget,av
samtidigt konkurrensneutraliteten förbättrades.som

slopandeEtt reklamskatten skulle i fall direktvartav gynna
dagstidningar med höga annonsintäkter. Utredningen har därför
funnit anledning borttagande reklamskattenövervägaatt ettom av
helt eller delvis kan finansieras med höjd mervärdesskatt på
allmänna nyhetstidningar.

En medlemsstat i får tillämpaEU högst olika skattesatser förtre
mervärdesskatten. Sverige tillämpar för närvarande skattesatserna

12 25 Med bibehållande gällande skattesatserprocent.resp. av
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skulle således höjd mervärdesskatt på allmänna nyhetstidningar
innebära skattesatsen bestämdes till antingen 12 eller 25att

Frågan mervärdesskatt allmänna nyhetstidningar harprocent. om
dock nyligen behandlats riksdagen.av

13.5 Reducerat presstöd

fmansieringsaltemativEtt också skulle drabba dagspressen ärsom
reducering presstödet.en av
Presstödet har nyligen utvärderats betänkandet Vårtgenom

dagliga blad stöd till svensk dagspress SOU 1995:37 och-
departementspromemorian Distributionsstödet till dagspressen Ds
1996:5. Utredningarna har legat till grund för regeringens
ställningstaganden angående presstödet i propositionen om
kulturpolitik prop. 1996/97:3 och budgetpropositionen prop.
1996/97:1. denI propositionen anför regeringen attsenare
presstödet i allt väsentligt används på effektivt och desättett ger
resultat stödet syftar till.som

anslag förDet presstödet anvisats för budgetåret 1997som
uppgår till drygt halv miljard kronor. Beräknade anslag fören
budgetåren 1998 och 1999 uppgår till motsvarande belopp.

reduceringMot presstödet kan invändas stödet nyligenatten av
varit föremål för översyn.en

Andra lösningar13.6

Finansiering13.6.1 avfallsskattengenom

I SOU 1996:139 föreslås skatt avfall deponeras införsatt som
den januari1 1998. Skyldig betala avfallsskatt denatt är som

för verksamheten på skattepliktig anläggning. Somansvarar en
huvudregel gäller skattepliktig anläggning anläggningatt är en som
med stöd bestämmelser i miljöskyddslagen har tillstånd att taav

miljöfarligt avfall, eller avfall miljöfarligt avfallemot änannat om
mängden överstiger 50 år.ton per

Avfallsskatten beräknas l 300 miljoner kronor i skattein-ge ca
täkter under år 1998. Skatteintäktema minskar till 980 miljonerca
kronor år 2005. Nämnas kan viss del de väntade skattein-att av
täktema har reserverats i den s.k. sysselsättningspropositionen



SOU 1997:53 Finansieringsalternativ 145

prop. 1995/96:222. skattebeloppDet har för år 1998avsattssom
1999 uppgår till 400 miljoner kronor.resp.

En skatt avfall kommer till övervägande del betalas inomatt
företagssektom, vilket bör tala för intäkterna från avfallsskattenatt
till viss del kan användas för finansiera avskaffandetatt av
reklamskatten.

13.6.2 Andra förändringar på skatteområdet

Trots de i skilda sammanhang uttalade ambitionerna stabilaom
Skatteregler pågår det inom Finansdepartementet, bl.a. på grundval

redan lämnade utredningsförslag, överväganden förändringarav om
i skattesystemet. I ytterligare antal utredningar bedrivs arbeteett
med frågor reformering och anpassning inom olika delarom av
skatteområdet. finnsDet därför anledning räkna med det iatt att
den framtiden kommernärmaste aktualiseras och mindreatt större
justeringar skattelagstiftningen självfallet ocksåav som ger
statsñnansiella effekter. Inom för sådana ingrepp bör detramen
enligt utredningens uppfattning möjligt skapa det, jäm-attvara
förelsevis begränsade, krävs för slopandeutrymme ettsom av
reklamskatten.

13.7 Utredningens förslag

Genomgången i de föregående avsnitten i detta kapitel bekräftar
den bild utredningen fått vilken faktor kommit fåattav som
avgörande betydelse i de årens diskussion reklamskat-senaste om

bortfalletslopande. Svårighetematens ersätta statsintäkteratt av
sig välavvägtsättett bakgrundter de syften medmotsom av

skatten vissa sig kunna urskilja och dess karaktär isom anser
övrigt visar sig mycket betydande. Mycket den kritiktungavara av

reklamskatten utredningensmot analys i kan medutmynnarsom
också riktasrätta flera de fmansieringsaltemativmot harav som nu

belysts. Resultatet genomgången dock inte så nedslåendeärav att
utredningen finner anledning sin uppfattningatt ompröva att
reklamskatten inte kan behållas.

Utredningens huvudförslag till finansiering de erforderligaär att
medlen tas representationsavdragetatt i princip slopasgenom
helt- 500 miljoner kronor och resterande beloppger attca ca- -
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miljoner200 kronor finansieras inom för den aviseraderamen-
avfallsskatten.

andra hand hävdarI utredningen det bör möjligtatt attvara
inom den framtiden i förbättrat statsfmansiellt lägenärmaste ett
åstadkomma för avskaffa reklamskatten i sambandett utrymme att
med andra reformer skatteområdet. Utredningen väl medvetenär

detta andrahandsaltemativ knappast når till de kravattom upp som
direktiven anbefaller i ñnansieringsfrågan. dock ofrånkom-Det är
ligt flertalet de finansieringslösningar utredningen haratt av som
diskuterat inrymmer rad skattepolitiska och andra aspekteren som
utredningen sig kan eller bör ställning till. ljuset detItavare av

utredningen det skisserade andrahandsförslaget låter sigattanser
försvaras.
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Särskilt yttrande

Av Gunnar Rabeexperten

delar utredarens välmotiveradeJag uppfattning reklamskattenatt
bör bort. Utredaren har på övertygande visat skattensätttas ett att
inte har plats i moderntnågon skattesystem.ett

kan ifrågasättas inte skatten så dåligt fungerandeDet ärom pass
den borde kunna bort förslag fram dessatt tas utan att tas om

finansiering. detta talar också utredaren påvisar, detFör att, som
inte otänkbart reklamskatten strider UtredarenEG-rätten.är att mot

dock ålagd i det fall han finner skatten inte bör finnasär att att
kvar redovisa formnågon finansiering.av

fmansieringssidanDet jag delvis har uppfattningär en annan
utredaren.än
Utredarens huvudförslag till finansiering slopandeär av

representationsavdraget och resterande belopp finansieras inomatt
för den aviserade avfallsskatten. andra hand föreslåsI attramen

reklamskatten bort i inom den framtiden förbättratnärmastetas ett
statsfmansiellt läge i samband med andra reformer på skatteområ-
det. En genomgång andra tänkbara finansieringsmöj-görs även av
ligheter, dock några direkta förslag läggs fram.utan att

Inledningsvis vill jag, i likhet med utredaren, med kraft
understryka inte under f°ar finansieringnågra omständigheteratt en
ske avdragsbegränsning eller omkostnadsavgift pågenom en en
reklam. En sådan lösning skulle innebära bl.a. tryckeriföreta-att

tillämpningssvårigheter skulle utvidgas till 700 000ängens mer
företag, helt orimlig lösning. Likaledes finansiering viaären en
höjd bolagsskatt otänkbar.

Också finansiering via borttaget representationsavdrag heltären
olämplig. principielltRent kan ifrågasättas det finns något skälom

överhuvudtaget begränsa avdragsrätten i näringsverksamhet.att
Den övergripande principen for vår företagsbeskattning är netto-
vinstbeskattning och den principen borde gälla fullt förJustut.
representation kan dock eventuellt finnas skäl till viss begränsning
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för inte avdrag skall medges för personliga levnadskostnader.att
Utgångspunkten bör dock den utgifter i näringsverk-attvara en
samhet näringsverksamheten och ingenting Så ocksåärannat.avser
fallet för det alldeles övervägande antalet representationer.

Restaurangbranschen har drabbats hårt hittills gjordaav
begränsningar i avdragsrätten från kronor till300 180 kronor och

till kronor.90 ytterligare begränsning skulle riskeraEnsenastnu
slå mycket hårt sysselsättningen inom branschen och ambitio-mot

borde återföra avdraget till den tidigare nivånattnen snarare vara
300 kronor.

första hand borde i stället finansiering avskaffandeI etten av
reklamskatten ske minskat företagsstöd. Som nedan visasav genom
företagsstöden till icke oväsentlig del bortkastadeär pengar.
Företagsstöden inverkar i flera avseenden negativt på

ekonomins ñmktionssätt. kanske uppenbara negativaDen mest
effekten den belastning den offentliga budgeten stödenär av som
medför i form utgifter för dels själva stödet, dels administrationav

detsamma. företagsstödenAnnorlunda uttryckt kan sägas attav
stjäl för utgifterandra offentliga eller lägreantingenutrymme
skattebelastning kombination dessa båda alternativ.eller en av

Frågan därför ställas användandemåste liten delettom av en
de medel idag går till företagsstöd till slopa reklarnskat-attav som
skulle bättre använda samhälletssättten ett attvara resurser.

Konkurrensen riskerar snedvridas företagsstöd. Ett enkeltatt av
exempel sådanpå snedvridning marknad med två identiskaär en
företag, så företag har mindre effektivpå A någotnär attsom en

och därmed dyrare produktionsteknik företag företagB. Omän- -
å andra sidan får företagsstöd,A kan detta innebära att trotsman,

sin i grunden mindre effektiva produktionsteknik, kan hålla lägre
priser företag och så långsiktigt konkurrera företagBän sätt ut

snedvridande konkurrens, stödet bidragit till, kanB. Den som
således motverka produktivitetsutvecklingen och medföra sämreett
utnyttjande de samlade i ekonomin.av resurserna

konkurrenssnedvridande effekterna företagsstöd kanDe ävenav
påverka allokeringen ekonomins kapital. It.ex.av resurser, av
exemplet skulle sannolikt investerare välja kapital iatt satsaovan
företag Utifrån de rådande förutsättningarna, företags-A. bl.a.om
stöd, har detta företag de förutsättningarnabästa långsiktigtatt

god avkastning. strikt ekonomiskaFrån utgångspunkterge en
skulle det emellertid effektivt kapital allokerades tillvara mer om
företag eftersomB, där förfogar effektivöverman en mer
produktionsteknik.
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Prisbildningen i ekonomin kan också komma fungerar sämreatt
till följd företagsstöd. marknadsekonomi fyller prismekanis-Iav en

viktig signalfunktion; stigande eller sjunkandemen en genom
priser får producenter och konsumenter information för-om
ändringar och kan därigenom sitt beteende. Eftersomanpassa
företagsstöd påverkar kostnadsbilden för företagen, riskerar detta

få till följd prismekanismen fungerar ochatt att sämre att
ekonomins funktionssätt därigenom påverkas negativt.

Företagsstöd kan vidare innebära orimliga krav ställs på deatt
myndigheter, skall administrera stöden. utformaFör attsom
regelverk och säkerställa stöden slussas till de verksamheter,att

bäst behövande långsiktigt ekonomiskt perspektiv,är ettsom ur
omfattandekrävs och initierad kunskap de stödsökandesom

verksamheter och marknader. Sådan kankunskap svår ochvara
kanske omöjlig för administrerande myndigheter tillgodogöraatt
sig och vidmakthålla.

Ytterligare effekt företagsstöd kan företagensatten av vara
beteende påverkas negativt. kan riskera bli bidragsbero-Företag att
ende och sina satsningar till verksamheter där subventioneranpassa
finns tillgå. Styrka i förhandlingar med bidragsadministrerandeatt
myndigheter blir därmed viktigare, förmåga utveckla denän att

verksamheten.egna
Företagsstöd kan få oönskade sidoeffekter, inteäven som

förutsetts vid införandet. Vid utformningen olika stödtyperav av
ambitionen normalt minimera snedvridande och liknandeär att

effekter, i praktiken visar sig detta svårt helt undvika.attmen vara
klassiskt exempelEtt den rika flora jordbrukssubventioner,är av
under lång tid bidrog till höga matpriser i Sverige, dettrots attsom

ursprungliga syftet det motsatta.var
kan självklartDet också finnas effekter företagsstöd.positiva av

Bland dessa brukar stödet kan upphov till verksam-nämnas att ge
het, inte skulle kommit till stånd. Stödet kan ocksåsom annars ge
spridningseffekter, teknik utvecklas och sprids tillt.ex. av ny som
andra företag.

olika vetenskapligaI har empiriska utvärderingarrapporter av
företagsstöd skett. ESO-rapporten Företagsstödet Vad kostar det-
egentligen Ds 1995:14 ganska omfattande genomgånggör en
på området. lyftsI viktig teoretisk insikt fram,rapporten en som
också får empiriskt stöd, nämligen subvention ibland lederatt en
till till den önskade effekten. Exempelvis kanmotsatsen
investeringsstöd, syftat till skapa arbetstillfällen, i självaattsom
verket minska sysselsättningen i lägen där företagen investerar på

minskar behovet arbetskraft.sättett som av
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Enligt ESO-rapporten har års forskning också visat attsenare
exempelvis sysselsättningsstöden kan påverka lönebildningen och
de arbetslösas sökbeteende i slutändan ökarsättett som
arbetslösheten. Likaså finns studier visar innovationsstödattsom
kan snedvrida företagens FoU-satsningar eller minska konkurrensen
mellan företag på i slutändan mindre förnyelse.sättett som ger

ESO-rapporten redogör också för undersökningar stöd tillav
krympande branscher och drar starka slutsatser härav. Exempelvis
anförs i sid Ett80: typiskt exempel studierrapporten nyare

hänsyn till lönebildningen Leonard och Audenrodetar ärsom som
visar stöd till krympande branscher tenderar ha allvarligaatt att
negativa sysselsättningseñekter. länderjämförandeI studie hittaren
de slående samband mellan ökade industrisubventioner,näraett
ökade lönekrav och i slutändan högre arbetslöshet. Corporatism

amok: job stability and industrial policy Belgium and therun
United EconomicStates, Policy sid fi1993, 356

Sammanfattningsvis finns det, bakgrund hur illamot av
reklamskatten fungerar och bakgrund företagsstödetsmot av
negativa effekter, goda skäl finansiera borttagandeatt ett av
reklamskatten med sänkt företagsstöd.

Erinras bör Industriförbundet vid flera tillfällen föreslagitatt att
foretagsstödet bör sänkas och medlen användas till annat.
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Kommittédirektiv

Utredning översyn avom

reklambeskattningen

Dir 1995:164

regeringssammanträde den december 1995Beslut vid 14

Sammanfattning uppdragetav

uppgiftsärskild tillkallas medutredareEn översyngöraatt aven
reklambeskattningen.

Gällande regler, m.m.

förordningeninfördes den juliSkatt på l 1971 genomannonser
Annonsskatten infördes1971:170 annonsskatt. ettsomom

reklamutredningendåvarandeprovisorium i avvaktan på denatt
förslagföreslå allmän reklamskatt.K 1967:43 skulle Ett omen

januarireklamskatt lades fram utredningen i 1972sådanen av
lagstiftning åroch Förslaget ledde tillSOU:l972:6 7. samma

skatt påförordningen sedermera lagen,1972:266, omgenom
och reklam prop. 1972:58.annonser

förskall enligt gällande regler betalasReklamskatt annons som
och för reklamavsedd offentliggöras inom landet ärär att som
form Medavsedd spridas inom landet i änatt annons.annan

förupplåtits i trycksaksärskiltett utrymme somannons menas
och sådantför utgivarenåtergivning eller bild äntext annanav

föri tagits i anspråk utgivarentrycksakenutrymme egensom av
förreklam. Skatteplikt föreligger, med vissa undantag, annons som

vederlag Medreklam och för för vilken tas ut.avser annons
syfte åstadkommareklam meddelande har till attettavses som

främja fastighet,eller avsättning i kommersiell verksamhet av vara,
nyttighet, rättighet eller tjänst.

Skattskyldig den i yrkesmässig verksamhet inom landetär som
offentliggör skattepliktig eller skattepliktig reklam i annanannons
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form eller framställerän reklamtrycksak. Den bedriverannons som
yrkesmässig verksamhet inom landet skattskyldig för skatteplik-är
tig reklamtrycksak verksamheten och förts in tillsom avser som
landet reklamskatt betalats till tullmyndighetutan att vid införseln.
Den i yrkesmässig verksamhet distribuerar annonsbladsom som
förts till landet reklamskatt betalats vid införselnutan att är
likaså skattskyldig. Om det till Sverige från länder utanför EU
införs skattepliktiga reklamtrycksaker eller annonsblad harsom
utgivits i sådant land, skall reklamskatt betalas till tullmyndigheten.

Skattesatsen för i allmän nyhetstidningär fyra procentannons
beskattningsvärdet och i övriga fall elva beskatt-av procent av

ningsvärdet.
bärandeEn tanke bakom reklambeskattningen har varit den,att

så långt det möjligt och lämpligt,är generell för all reklamär och
konkurrensneutral mellan olika reklammedier. Den tekniska
utvecklingen och utvecklingen inom massmedieområdet har dock
medfört detta, med gällande Skatteregler, inteatt längre kan
uppnås. Detta gäller särskilt reklamen i radio- och TV-sändningar,
vilken inte skattepliktig enligtär gällande reklamskatteregler.
Sådan reklam har således kommit få konkurrensfördelatt en

beskattad reklam,gentemot vilket strider lagensmotannan
intentioner reklambeskattningen böratt generell ochom vara
konkurrensneutral.

Reklamskatteutredningen föreslog i sitt betänkande Reklamskatt
SOU 1988:17 bl.a. reklambeskattning i princip skulleatt ske även

och förändrade media inte omfattas nuvarandeav nya som av
regler i lagen 1972:266 skatt på och reklam, t.ex.om annonser
reklam i radio och TV databasreklam. Utredningens förslagsamt
beträffande reklam i innebarTV sådan reklam skulle beskattasatt

upplåtits för reklamutrymme vederlag. Utländskamotom
TV-sändningar med reklam riktad Sverige föreslogs i huvud-mot
sak bli beskattade till den del vederlaget svarade den svenskamot
publikandelen. Skatteplikt skulle dock inte föreligga denom
reklamsändande kanalen huvudsakligen avsedd iatt tas emotvar
andra länder Sverige. Av deän remissinstanser yttrade sigsom

förslaget beskattningöver TV-reklam flertalet kritiskaom av var
till förslaget och ifrågasatte starkt möjligheten i praktiken kunnaatt
genomföra sådan beskattning det gäller utländskanären
TV-sändningar.

Vid beskattning reklamtrycksaker uppkommer inte sällanav
frågor huruvida viss produkt hänföra tillär trycksak ochatten om
den har framställts huvudsakligen för offentliggöra reklam ochatt
således reklamtrycksak.utgör Detta medför tillämpningssvårigheter
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för såväl de skattskyldiga beskattningsmyndigheten. Skattskyl-som
dig i dessa fall den framställerär skattepliktig reklamtryck-som en
sak. Reklamskatteutredningen föreslog dessa inte längre skulleatt

skattskyldiga vid framställandet reklamtrycksakema. Ivara av
stället föreslogs distributörerna skulle redovisa reklamskatten.att
Remissinstansema uttalade dock farhågor för sådana regleratt
skulle leda till tillämpningsproblem.nya

Kritik den nuvarande ordningenmot

Från flera håll har det under tid framförts kritik motsenare
reglerna beskattning reklamtrycksaker. Företrädare förom av
grafisk industri, såväl arbetsgivar- arbetstagarsidan, befarar attsom
de förändringar EU-medlemskapet medfört, dvs. reklam-attsom
skatt inte längre kan vid införsel reklamtrycksakertas ut utanav

skatt skall betalas inom landet, heltatt snedvrider könkurrenssitua-
tionen mellan svenska och utländska företag. Andra konkurrentlän-
der har inte någon skatt reklamtrycksaker. Detta medför detatt
blir billigare köpa produkterna frånatt EU-land underett annat
förutsättning inte följer svensk lag. förfarandeatt Detta harman
underlättats någon gränskontroll inte längre förekommer.attav

Kritik har också kommit från skatteadministrationen. Riksskatte-
verket RSV har i skrivelse till Finansdepartementet i maj 1995en
hemställt skatten på reklamtrycksaker slopasatt eftersom den har
så brister. RSV kan intestora några möjligheter attse genom
författningsändringar åstadkomma fungerande ordning. harRSVen
särskilt påtalat de kontrollproblem föreliggerstora beträffandesom
reklamtrycksaker framställts i EU-land. Medlemska-ett annatsom

i EU innebär reklamtrycksaker frittpet kan förasatt över gränserna
mellan medlemsländerna och den tidigare tullkontrollen inteatt
längre finns. RSV detta innebär utomordentligtatt ett stortmenar
kontrollproblem från svensk synpunkt, inte minst med hänsyn till
de personella kontroll inne i landet skulle krävaresurser som en
för få acceptabel nivå.att en

Uppdraget

En särskild utredare tillkallas för reklambe-göraatt översynen av
skattningen. Utgångspunkten för utredarens förslag skall attvara
reklamskatten så långt möjligt skall generell för allsom vara
reklam och konkurrensneutral mellan olika reklammedier.
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Utredaren skall undersöka möjligheterna utvidga reklamskat-att
till i dag skattefria områden, särskilt reklam i radio och TV.ten

Viktigt därvid skatten enkel tillämpa, de administra-är äratt att att
tiva kostnaderna hålls och skatten generell för sådanärattnere
reklam. särskild frågaEn i detta sammanhang hur beskattningär

reklam sänds Sverige från utlandsbaserade stationeröverav som
skall utformas. ingår i utredarensDet uppdrag ochövervägaatt
föreslå lösning denna fråga.en av

Utredaren skall vidare undersöka möjligheterna förenklaatt
nuvarande reklamskatteregler i syfte underlätta tillämpningenatt
och administrationen skatten. gäller särskilt beskattningenDettaav

reklamtrycksaker med hänsyn till bl.a. svårigheten utövaattav
beskattningskontroll det gäller trycksaker införs frånnär annatsom
EU-land. Vidare bör generell reklamskatts förenlighet meden
gemenskapsrätten analyseras.

Om utredaren finner målet konkurrensneutralatt om en
reklamskatt inte kan uppnås, bör utredaren analysera reklam-om
skatten med hänsyn till sitt syfte ändå finnasbör kvar lämnasamt
förslag till tekniska lösningar bedöms nödvändiga. Skullesom
utredaren föreslå åtgärder leder till minskade intäkter försom

skall förslag lämnas hur dessa skall finansieras.staten om
arbetet gällerFör regeringens direktiv till samtliga kommittéer

och särskilda utredare angående redovisning regionalpolitiskaav
konsekvenser dir. 1992:50 offentliga åtagan-prövasamt attom
den dir. 1994:23.

Redovisning uppdragetav

Utredaren skall redovisa resultatet sitt arbete densenastav
december1 1996.

Finansdepartementet
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Framställningar reklamskattenom

Skrivelser överlämnats regeringensom av genom
beslut den februari29 1996

Svenska ryckeriföreningen harT i skrivelse den juni i21 1988en
första hand hemställt reklamskatten avskaffas och i andra handatt
föreslagit reklamskatt för trycksaker skall erläggas distributö-att av
rerna.

JämtlandsKFUM Basket har i skrivelse den 17 augusti 1988en
hemställt borttagande all reklamskatt för ideella före-ettom av
ningar.

Riksskatteverket har i skrivelse den 1992 hemställt9en mars om
vissa ändringar i reklamskattelagen.

Svenska Bankföreningen m.fl. har i skrivelse den februari12en
1993 hemställt lagändring vidtas så reklamskatt inte skallatt atten

för emissions- och introduktionsprospekt.tas ut

Konkurrensverket har i skrivelse den 16 augusti 1994 begärt atten
frågan mervärdes- och reklambeskattningen olika kategorierom av

tidningar löses.av

Företagareförbundet Företagaüorum har i skrivelse den 7en
oktober föreslagit1994 vissa ändringar reklambeskattningen.av

Afischeringsföretagens förening har i skrivelse den 3 novemberen
1994 hemställt reklam i eterrnedia inte skall ha det konkur-att

befrielse från reklarnskatt innebär.rensövertag som

Grafiska Företagen har i skrivelse den januari4 1995 hemställten
regelverket för uppbörd reklamskatt för från utlandetatt infördaav
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reklamtrycksaker blir så konstruerat risken för snedvridningatt av
konkurrensen utlandet i alla avseenden helt elimineras.mot

Föreningen Svensk Fackpress har i skrivelse i februari 1995en
föreslagit för beskattning inom mediaområdet.ett nytt system

Grafiska Företagen har i skrivelser den och17 den juni13mars
1995 hemställt Finansdepartementet utreder avskaffandeatt ett av
reklamskatten.

Grafiska Fackförbundet har i skrivelse den 21 1995en mars
hemställt reklamskatteproblematiken för konkurrensutsattaatt
tryckerier och det inte reklamskattenöver prövassnarast attses om
för dessa företag skall bort.tas

Grafiska Företagen har i skrivelse den 13 januari 1995en
behandlat problemen med beskattning reklamtrycksakerav som
förs in från medlemsstat i EU.annan

Fackpressen och har iVectu skrivelse den april20 1995en
föreslagit reklamskatten breddas, höjs och lika föratt görs
dagstidningar, etermedia och tidsskrifter reklamskatten blirsamt att
14 med miljoner skattefritt12 i avdrag.procent

Riksskatteverket har i skrivelse den maj 1995 hemställt4 atten
skatten på reklamtrycksaker slopas.

Företagarnas Riksorganisation har i skrivelse den juni6 1995en
hemställt reklamskatten slopas.att

har i skrivelseVectu den 29 augusti föreslagit ändringar1995en
beskattningen tidnings- och reklammarknaden.av av

Fackklubbarna inom Allerföretagen har i skrivelse den 18en
september hemställt1995 reklamskatten skall helt likvärdigatt vara
för dags- och veckopress.

Polyinfo AB har i skrivelse den oktober16 1995 framförten
synpunkter den konkurrensbegränsande effekt annonsskatten har
på nyetablerade facktidningar.
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Grafiska harFöretagen i skrivelse den 22 november 1995en
hemställt beskattningen reklamtrycksaker tillatt tasav upp
omgående utredning och prövning.

Tidningen Södermalm har i skrivelse den november9 1995en
anfört gratistidningar missgynnas reklamskatten.att p.g.a.

Ärende överlämnats regeringensom av genom
beslut den april18 1996

betänkandetI Vårt dagliga blad stöd till svensk dagspress SOU-
har1995:37, överlämnats till utredningen såvitt avsnittsom avser

föreslår12.2, Pressutredningen -94 tidningsdistribuerad direkt-att
reklam bara skall beskattas direktreklam. Vidaresom annan
föreslår utredningen det i stället för med skatteåterbe-att systemet
talning till tidningar och tidsskrifter, motsvarande viss del denav
årliga annonsomsättningen, införs avdragsmöjlighet viden
redovisningstillfallet.

Skrivelser inkommit direkt till utredningensom

Grafiska Företagens Förbund har i skrivelse den 13 augustien
1996 bl.a. pekat på tillämpningsproblem och konkurrensnackdelar

andra medier reklamskatten upphov till.gentemot som ger

Tidningsutgivarna har i skrivelse den 6 september 1996en
beskrivit dagspressens situation och därvid ochuppgett att nya
gamla etermedier inte kan i reklamskattehänseende utangynnas
svåra konsekvenser för dagspressen.

Grafiska Företagens Förbund har i skrivelse den 29 novemberen
1996 föreslagit dels reklamskatten avskaffas, dels alternativatvåatt
metoder för finansiera avskaffande.att ett

Föreningen Förlagsutgiven Fackpress har i skrivelse den 12en
januari 1997 synpunkter reklamskattenpå och föreslagit tvåangett
alternativa finansiera slopande skatten.sätt att ett av
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Elektronik hari Norden i skrivelse den februari16 1997en
påpekat vissa konsekvenser reklamskatten f°ar från konkurrens-som
synpunkt
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