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Sammanfattning

Inledning

innehåller i dag antal regler sikteSkattelagstiftningen ett stort tarsom
mellan fåmansägda företag och derastransaktionerpå ägare.

får högre skattregler företaget ochUtmärkande för dessa är ägarnaatt
skulle tillämpats.skattereglerna ha Somde allmännaän enom

oftasärlagstiftning användsbeteckning för denna termengemensam
stoppreglema.

förhindra deni första handstoppreglemaSyftet med är attatt
oftamellan företaget och ägarkretsenråderintressegemenskap som -

Stoppreglemai skattesammanhang.utnyttjasfinns bara ägareen -
mellan företaget ochfelprissättning vid överlåtelserexempelvisavser

egendom avsedd förförvärvföretagets är ägarensägarna samt somav
ochgäller lån från företaget tillstoppreglerbruk. Andraprivata ägarna

lokaler till företaget.uthyrningägarens av

helt ellertill stoppreglemavarit ställninguppdrag harVårt att ta om
vi haftVid ställningstagande hardettadelvis kan upphävas. som

fåmansägt inteförhållandet företagenbart detutgångspunkt äratt ettatt
vadbeskattas hårdareeller dessskall leda till företaget änägareatt som

ägarstruktur alltsåhaft vissmånga Engällt företaget utgörägare.om
diskriminering. Särregler hargrund för skattemässiginte i sig någon
intressegemenskapen mellani fall dåmotiverade bara sådanaansetts

för obehörigabefaras betydandekanföretag och utrymmeägare ettge
skattelättnader.

fåmansägdafåmansföretagsig delsriktarStoppreglema mot
fåmansägda handelsbolag.ekonomiska föreningar, delsaktiebolag och

fåmansföretagen.förslag röranderedovisas våraavsnittI nästa
i följande avsnitt.behandlas därpåHandelsbolagen
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Förslag beträffande fåmansföretag

Slopade stoppregler

Vår genomgång har vid handen de motivgett att ursprungligensom
åberopats för införande stoppreglerna bara till del alltjämtärav en
bärande. Vi föreslår därför flertalet stoppregler upphävs,att nämligen

följande regler i punkt 14 anvisningarna till 32 § kommunal-av
skattelagen l928:3 70, KL

regeln fåmansföretags förvärv egendom för företagsledarensom av
privata bruk första stycket i anvisningspunkten

regeln delägares avyttring egendom till fåmansföretaget förom av
överpris andra stycket i anvisningspunkten

regeln delägares avyttring sådan egendom tillom ettav
fåmansföretag inte eller kan bliär tillväntas för företagetsom nytta
tredje stycket i anvisningspunkten

regeln delägares förvärv egendom från fåmansföretaget förom av
underpris fjärde stycket i anvisningspunkten

regeln företagsledarens uthyrning lokaler till fåmansföretagetom av
femte stycket i anvisningspunkten

regeln företagsledarens förmån räntefritt lån frånom av
fåmansföretaget sjätte stycket i anvisningspunkten

regeln fåmansföretags nedskrivning i räkenskaperna lån tillom av
företagsledaren sjunde stycket i anvisningspunkten;

2. regeln delägares avyttring immateriella rättigheter punkt 2om av av
anvisningarna till 21 § KL;

3. reglerna fördelning inkomst mellan makar beträffande lönom av
från fåmansföretag punkt 13 anvisningarna till 32 § KL;av

4. regeln begränsning fåmansföretags avdrag för medelom av som
till personalstiftelse punkt 20avsatts anvisningarna till 23 § KL;a av



Sammanfattning 111998:1 16SOU

tantiem tillavdrag förfåmansföretagssenareläggningregeln avom
inkomstskatt,1947:576/ statliglagen /företagsledaren § 132 ommom.

SIL.

förhållandetpåpekas detmissförstånd börundvikandeTill attatt enav
fria frånförmåner blirtill eventuellalederupphävs intestoppregel att

förekommande förmånerinnebär inteUpphävandetskatt. än attannat
dvs. normaltallmänna regler,skattelagstiftningensenligtbeskattasskall

utdelning.ellerlönsom

lånBeskattning av

/1975:1385/aktiebolagslagenlån kap. 7 §otillåtet 12fåttDen ettsom
inkomstför lånebeloppetreglernuvarandeenligtbeskattas avsom

utlösaframdeles börlånvissafunnitVi har äventjänst. att
emellertid iskiljer sigförslagVårtkonsekvenser.skattemässiga

i huvudsakFörslaget innebärregler.från dagenshänseendenväsentliga

fåmansägdatill lån frånbegränsasregleringenskattemässigadenatt
personalstiftelserochpensions-dem anknutnaoch tillaktiebolag men

i dagungefär detsammai övrigt blirtillämpningsområdetatt som

bolagetaktieägare ifysiskprincipi ärlåntagarenatt person somen
lånesummanoch halv gångermotsvarandebeloppskall ettta en enupp

kapitalinkomst avsom

återbetalas.avdrag lånetlikafårlåntagaren stortettatt om

låntagarenbeskrivas såförenklatkan någotföreslagna attDet systemet
statsverkethosräntelös depositionlämnakredittiden måsteunder en

lånesumman.%% 45motsvarande 1,5 30 avx

Övriga materiella regler

inteoch derasfåmansföretagenrörandesärregler ägareSådana som
Vi föreslårfinnas kvar.princip börvi iföregåendei detnämnt anser

behandlingenskattemässigadenändring vad gällerdärför inte någon av
punktbarn 13till företagsledarensfåmansföretaglön från ett av

fri utbildningförmånellerKLtill 32 § ettanvisningarna somavav
§i företaget 32företagsledarentillhandahållerfåmansföretag
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h3 KL. Några ändringar föreslås inte heller de begränsningarmom. av
i vissa situationer kan gälla för fåmansföretag i fråga tillsom rättom

avdrag för på vinstandelslånränta 2 § 9 SIL och för substans-mom.
minskning vid utvinning naturtillgångar punkt ll anvisningarnaav av
till 23 § KL. Nuvarande regler fusion 2 § 4 SIL och s.k.om mom.
byggmästarsmitta från fåmansföretag bedriver byggnadsrörelseett som
eller handel med fastigheter punkt 4 anvisningarna till 21 § KLav
lämnas också i princip oförändrade.

Uppgiftsskyldighet

föreslagnaDe lättnaderna beträffande omfattningen särskildaav
Skatteregler för fåmansföretag kan enligt vår uppfattning genomföras

totalt ökad uppgiftsskyldighet från deutan skattskyldigassett sida.en
förslagVåra på detta område torde innebära marginellt ökaden

uppgiftsplikt på företagsnivå påtaglig lindring på ägamivå.men en

Förslag beträffande handelsbolag

Ett handelsbolag inget skattesubjekt bolagetsutgör inkomstutan
beskattas hos delägarna. skillnadDenna i förhållande till
fåmansföretagen har fått till följd flera stoppregler inte tillämpligaatt är
inom handelsbolagssfären. den månI stoppreglerna ändå träffar
handelsbolagen gäller dock ivåra det föregående redovisade
principiella ställningstaganden. innebärDetta bl.a. stoppregelnatt
avseende lön till delägares make fåmansägti handelsbolag punkt 13 av
anvisningarna till 32 § KL, regel avseende delägares avyttring av
immateriella rättigheter punkt 2 anvisningarna till 21 och§ KLav
begränsningen till avdrag för medelrätten tillavsättsav som
personalstiftelse punkt 20 anvisningarna till 23 § slopas.KL Vada av
beträffar ersättning delägare i handelsbolag uppbär frånettsom en
bolaget för upplåtelse lokal föreslår vi de allmänna reglerattav som
f.n. gäller för anställd upplåter lokal till sin arbetsgivare skallen som
gälla.

särskildEn bestämmelse har nödvändig fåmansägtansetts ettom
handelsbolag för underpris överlåter sådan egendom till delägaren som
efter förvärvet blir eller kan bli privatbostad. Vi förslårantas att en
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egendomenskebeskattning skallenligt vilkeninförsregel som om
SIL.marknadsvärdet 25 § 5överlåtits till a mom.

begreppvissaPreciseringar av

handelsbolag,och fåmansägtåmansföretagF m. m.

fåmansföretag,begreppenbl.a. påstoppreglerna byggernuvarandeDe
närstående tillochdelägareföretagsledare,handelsbolag,fåmansägt
begreppbehållit dessaVi hardelägare.ochföretagsledare men

hänseenden.olikaipreciserat dem

i dagräknastill 32 § KLanvisningarnapunkt 14Enligt somav
fysiskvari enföreningekonomiskelleraktiebolagfåmansföretag,

aktier ellerså mångapersonerfysiskafåtal ägereller ettperson
andelamaellerhälftenhar rösternadessaandelar änatt avmerpersoner

handelsbolag vari enräknashandelsbolagfåmansägti företaget. Som
andelsinnehavpersonerfåtal fysiskaellerfysisk ett genomperson

föreslår detinflytande. Vibestämmandehar atteller på sätt ettannat
personer.fysiskaeller färretill fyraändrasuttrycketciterade

bl.a.anvisningspunktenligträknasnärståendeSom sammaperson
makesyskonsVi föreslåravkomling.ellermakeoch syskons attsyskon
skallsyskonnärstående ochräknasaldrig skallavkomling attoch som

fyllt år.det inte 18endastnärståendekretseningå i om

Marknadsvärde

skall inaturaförmåner,dvs.förmånIntäkter i form än pengar,annanav
uttrycklig regelföreslårmarknadsvärdet. Vitillvärderas attprincip en

frånskall bestämmasmarknadsvärdet ettKLinförs 42 § attom
skattskyldigedenpristill detbestämtköparperspektiv, närmare som

villkormarknadsmässigahon påellerhanfått betalaskulle ha om
skallFörmåneneller tjänst.egendomförmånmotsvarandeskaffat sig
denmarknadsvärdetbelopptill lägrevärderas ändock kunna om

utformning. Förmånenförmånensinflytandesaknatskattskyldige över
denvadbelopptill lägrevärderasaldrig änemellertidskall

försäljning påtillutbjuditsförmånenskulle ha fåttskattskyldige om
marknaden.den öppna
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Ikraftträdande

De reglerna förslås träda i kraft den januaril 2000 och tillämpasnya
första gången vid 2001 års taxering. För företag räkenskapsårvars
omfattar tid såväl före efter utgången år 2000 skall desom av nya
bestämmelserna dock tillämpas endast förhållandenpå hänför sigsom
till tid efter ikraftträdandet.

Budgeteffekter

Vi har funnit det omöjligt siffermässigt huratt genomförandeettange
våra förslag kommer påverka den offentliga sektornsatt skatte- ochav

avgiftsinkomster. förefallerDet dock sannolikt förslagen leder tillatt ett
visst inkomstbortfall för det allmänna.

Om finansiering våra förslag bedöms erforderlig bör denna skeen av
inom för det avdrag från arbetsgivaravgifter arbetsgivareramen som en
får med stöd 2 kap.göra lagen5 § 1981:691 socialavgifter.av a om
Detta avdrag uppgår f.n. till 5 % avgiftsunderlaget, dock högstav
3 550 kr månad. minskningEn detta takbelopp med kr100 frånper av
3 550 kr till 3 450 kr innebär intäktstillskott för det allmännaett med
omkring 40 milj. kr. Enligt vår bedömning täcker detta belopp väl det
skatte- och avgiftsbortfall förslagvåra kan upphov till.som ge
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Författningsförslag

Förslag till

i kommunalskattelagen 1928:370ändringLag om

föreskrivs i fråga kommunalskattelagen 1928:370Härigenom om
anvisningarna till och punkt anvis-dels punkt 21 § 152att avav

skall upphöra gälla,ningarna till 32 § att
till punkternapunkt anvisningarna 23dels § 2042 samtatt a av

till punkt anvisningarnaanvisningarna 32 § och 1och 1410, 13 avav
lydelse.skall ha följandetill §42

Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

§42
förmån bostadVärdet avav

här riket ochbelägen iärsom
användsinte semester-somsom

med led-bostad skall beräknas
gällande hyres-ning i ortenav

tillfälle till sådaneller,pris om
saknas, efterjämförelse annan

lämplig grund.
för-Intäkter formprodukter,Värdet i av annanvarorav

exempelvisingår måneller andra förmåner, än pengar,som
skall,beräk- ellerinkomst,lön eller tjänster,i omvarorannan

följer andratill marknadsvärdet. inteannat avnas
denna lag,bestämmelser i

marknadsvärdet.värderas till
marknadsvärdetMed avses

skattskyldigedet denpris som
ha fått betala han självskulle om

villkormarknadsmässigapå

lydelse 1996:1331Senaste
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skaffat sig motsvarande egen-
dom eller tjänst.

Värdet förmån bostadav av
belägen här riketär ochisom
användsintesom semester-som

bostad skall beräknas med led-
ning gällandei hyres-ortenav

eller, tillfällepris till sådanom
jämförelse saknas, efter annan
lämplig grund.

Bilförmån, kostförmån och
reseförmånervissa värderas

enligt särskilda grunder som
i anvisningarna.anges

Värdet fritt logi ombord fartygpå för sådan arbetstagareav som
i punkt 1 anvisningarna till 49 skall§ bestämmas till kronor.Oavses av

Anvisningar
till 23 §

a20. Arbetsgivare får 20. Arbetsgivare får avdraga.
avdrag för medel, för belopp överförs tillavsattssom som
till personalstiftelse enligt lagen personalstiftelse enligt lagen
1967:531 tryggande 1967:531 tryggandeom av om av
pensionsutfastelse pensionsutfástelsem.m. m.m.

fåmansföretagHar ellerett
fåmansägt handelsbolagett av-

medel till personalstiftelse,satt
medges avdrag endast före-om

stadigvarande sysselsättertaget
3minst 0 årsarbetskrafter.

Skattemyndigheten får, om
särskilda skäl föreligger, efter
ansökan medge undantag från
detta stycke. Skattemyndighetens
beslut sådant ärendei får över-
klagas hos riksskatteverket.
Riksskatteverkets beslut får inte
överklagas.

2 Senaste lydelse 1991:180
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till 32 §
ellerarbetstagareuppdragsgivare lämnatellerarbetsgivare10.3 Har

understigerlån därlån ellerräntefritt räntanförmånuppdragstagare av
forbeskattasuppdragstagarenellerskall arbetstagarenmarknadsräntan

motsvarande värdetBelopptjänst.intäktförmånenvärdet avavsomav
ränteutgift.betaldskallförmånen ensomanses

lånlikställsuppdragsgivareeller annatarbetsgivarefrånMed lån
uppdragsgivarenellerarbetsgivarenanledningfinnsdet attantaom

det.förmedlat
beträffandevalutasvensklån isådantskall förvärdeFörmånens

i fastellerfastefterutgå räntesatsbestämtsvilket atträntan en
beräknasifrågavarande slag,for lånmarknadsräntantillförhållande av

vidstatslåneräntansidanåmellanskillnadengrundvalpå enaav
densidanandraoch åprocentenhettilläggmedlånetillfället enav

upptagitsslagangivetlånfrågalavtalade somräntesatsen. av nuom
lånetill-vidstatslåneräntanföri ställetskall,1986decemberdenfore 5

motsvarande ränta.tillämpasfället, närmast
skallstyckettredjeilånsvensk valutalån i änFör avsesannat som

sidanåmellanskillnadengrundvalberäknas påvärdeförmånens enaav
beskattningsåretföreåretnovemberutgångenvidstatslåneräntan av
avtaladedensidan räntanandraoch åprocentenhettilläggmed av en

beskattningsåretmaj underutgångenvidbeskattningsåret. Harfor av
tillförhållandeiprocentenhetertvåminstmedändratsstatslåneräntan

skallbeskattningsåret,förenovember åretutgångenvidstorlekdess av
bestämmasbeskattningsåretjuli-decembertidenförvärdeförmånens

majutgångenvidstatslåneräntansidanåmellanskillnaden avtill ena
sidan denandraoch åprocentenhetmed tilläggbeskattningsåret enav

avtalade räntan.
vadtillämpasutländsk valutaupptagits ilånSåvitt somsomavser

därvadändringenmed denstyckena attfjärdeochtredjei somsagts
motsvarande räntaskallställeti närmaststatslåneräntan avsesagts om

valutan.aktuellai denför lån
punktdennaiDet sagtssom
gällerstyckenaoch andraförsta

punkt 14fall ii avsessom
stycket anvisningarna.sjätte av

Är skattskyldig företags-13.4
ellerfåmansföretag iledare i ett

ochhandelsbolagfåmansägtett

3 1992:1596lydelseSenaste
4 1990:650lydelseSenaste
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har hans make inte sådan
ledande ställning företageti
gäller, frågai lön ellerom

frånersättning företagetannan
till maken för utfört arbete, be-
stämmelserna andrai stycket.

Maken beskattas själv för den
hanersättning uppburit frånsom

företaget under förutsättning att
ersättningen är att anse som
marknadsmässig. För över-
skjutande del skall ställeti före-
tagsledaren beskattas.

Ersättning för utfört arbete 13. Ersättning for utfört ar-
från fåmansföretag ellerett bete från fåmansföretagett ellerett
fåmansägt handelsbolag till fåmansägt handelsbolagett till
företagsledares eller dennes företagsledares eller dennes
makes barn, uppnått 16 makes bam, uppnåttsom 16som
års ålder, beskattas hos den års ålder, beskattas hos denav av
makarna har den högsta makarna har den högstasom som
inkomsten från företaget, eller, inkomsten från företaget, eller,

makarna har lika in- makarnastor harom lika in-storom
komst från företaget, hos den komst från företaget, hos den
äldste maken. Detta gäller också äldste maken. Detta gäller också
ersättning till barn, har fyllt ersättning till barn, har fylltsom som
16 år, till den del ersättningen 16 år, till den del ersättningen
överstiger marknadsmässigt överstiger marknadsmässigtve- ve-
derlag för barnets arbetsinsats. derlag för barnets arbetsinsats.

Är företagsledares make och
barn, tredjei stycket,som avses
delägare fåmansägti handels-
bolag tillämpas andra och tredje
styckena deni mån inkomsten

förersättning utförtutgör ar-
bete. Till den del inkomsten

skäligutgör förersättning i
bolaget gjord kapitalinsats be-
skattas delägaren själv för

Ärinkomsten. inkomsten större
beskattas företagsledaren för
översljutande del. Har båda
makarna inkomst från bolaget
gäller beträfande den över-
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bestämmelsernaskjutande delen
stycket.tredjei

fåmans-Anskaffar14,5 ett
delägarefrånföretag änannan

närståendedelägareeller
egendom, ute-somperson

såellerslutande gott som
avsedd för privatuteslutande är

företagsledare iförbruk
företagsledareellerföretaget

skallnärstående ettperson,
anskaff-motsvarandebelopp

egendomenförningskostnaden
hosintäkt tjänsttas avsomupp

Vadföretagsledaren. sagtsnu
bilanskaffninggäller inte av

beskattningföranleder avsom
bilförmån.

fåmans-delägare iAvyttrar
närstå-delägareellerföretag

före-tillegendomende person
högreskall, priset ärtaget om

marknadsvärde,egendomensän
beloppetöverskjutandedet

överlåtarenhosbeskattas som
§ 624Avintäkt tjänst. mom.av

statlig1947:576lagen om
åter-framgårinkomstskatt att
skallvederlagetdelstående av

reali-beräkningvidbeaktas av
sationsvinst.

sådanavyttringenAvser
§31egendom iangessom

hurskall,nämnda lag oavsett
mark-tillförhåller sigpriset

vederlaget,helanadsvärdet,
omkost-för någotavdragutan

hosbeskattasnadsbelopp, över-
intäkt tjänst,låtaren avsom

elleregendomensåvida ärinte

5 1997:447lydelseSenaste
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kan bli till förväntas före-nytta
taget.

Förvärvar delägare få-i
mansföretag eller delägare när-
stående egendom frånperson
företaget till lägre pris än egen-
domens marknadsvärde, skall ett
belopp motsvarande skillnaden
beskattas hos förvärvaren som
intäkt tjänst. Vadav sagtsnu
gäller också delägare få-när i

handelsbolagmansägt eller
delägare närstående person
förvärvar egendom från han-
delsbolaget, egendomenom
omfattar sådant hus eller avser
sådan lägenhet och medisom
förvärvet blir eller kan antas
komma bli privatbostadatt
enligt §5 andra eller fjärde
stycket eller tomtmark som avses
bli bebyggd med sådan bostad.
Första tillämpasmeningen inte

det företagsledarennär är som
förvärvar egendomen och denne
har beskattats enligt första
stycket vid företagets förvärv av
egendomen.

företagsledareHar i ett
fåmansföretag eller fåmans-ett

handelsbolag ellerägt före-
tagsledare närstående person
uppburit hyra eller annan

frånersättning företaget för
lokal, eller disponerasägssom

företagsledaren eller denav
honom närstående, skall ersätt-

såvidaningen, den skallinte
beskattas såsom intäkt av
näringsverksamhet, hos motta-

beskattas intäktgaren som av
tjänst. Mottagaren får dock
åtnjuta skäligt avdrag för den
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vidkännashan fåttkostnad som
företagetpå grund utnytt-attav

lokalen jråga.jat i
lämnatfåmansföretagHar

eller företags-företagsledare
för-närståendeledare person

eller lånlånräntefrittmån av
mark-understigerdär räntan

skall låntagarennadsräntan,
förmånenvärdetbeskattas för av

Förmånensintäkt tjänst.avsom
skall beräknas påvärde sätt som

tredje-femtepunkt 10ianges
styckena.

lämnatfåmansföretagHar
ellerföretagsledarelån till

närståendeföretagsledare per-
nedskrivitsoch har lånet ison

detskallräkenskaper,företagets
beskattasbeloppetnedskrivna
intäkthos låntagaren avsom

dockgällerVadtjänst. sagtsnu
punkt 15.lån iinte avsessom

ansföretagfåmSom1räknasfåmansföretagSom
aktiebolag ochsvenskaräknasekonomiskaktiebolag ocha

föreningarekonomiskasvenskajj/siskförening, vari personen
vilkafysiska ifåtaleller ett personer

fysiskafärreellerfyraaelleraktiermångasåäger an-
aktier ellerhar ägerdelar dessa an-att personermerpersoner

delar änförhälften motsvararrösterna merän somav
för samtligahälfteni före-andelarna rösternaelleraktierna av

företaget,andelar iaktier ellertaget; samt
aktier ellersamtligavarvidekonomiskochaktiebolagb

makar ochandelarverksamhet ägsförening är avsomvars
årunderderas barnverksamhetsgrenar,uppdelad arton anses

jjzsiskägdavarandra,oberoende samtär person,av enavsom
och ekonomiskaktiebolagbaktie-såvida genompersonen
verksamhetförening äravtal ellerandelsinnehav,eller vars

verksamhetsgrenar,uppdeladharjämförligtdärmed sätt
varandra,oberoendebestämmanderätten ärreelladen avsom

aktie-såvidaochverksamhetsgrensådanöver genompersonen
avtal ellerandelsinnehav,ellerförfogakansjälvständigt över

jämförligt hardärmed sättpåresultat.dess
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Som fåmansföretag räknas den reella bestämmanderätten
dock inte aktiebolag aktier sådan Verksamhetsgren ochövervars

noterade vid ellersvensk självständigt kan förfogaär överen
utländsk börs. fåmans- dessSom resultat.
företag räknas heller bo- fåmansföretagSom räknasinte
stadsföreningar och bostadsak- inte
tiebolag i 2 § aktiebolag7 a aktier ärsom avses mom. vars
första stycket lagen statlig noterade vid svensk ellerom en
inkomstskatt. utländsk börs

fåmansägt handelsbolag b bostadsföreningarSom och
räknas bostadsaktiebolag isom avses

handelsbolag, vari fv- förstaa 2 § 7 stycket lagenen mom.
sisk eller fåtal fysiska statlig inkomstskatt.ettperson om

sitt fåmansägt handelsbolagSompersoner genom an-
delsinnehav eller på räknassättannat
har bestämmande inflytande; handelsbolag, vari Draaett

eller färre fysiskasamt personer
sittb handelsbolag, verk- andelsinnehav ellervars genom

samhet uppdelad på verksam- på har bestäm-är sättannat ett
hetsgrenar oberoende mande inflytande, varvidär samt-som av
varandra, såvida liga andelar makarägsen person ge- som av

och derasandelsinnehav, avtal eller barn under årartonnom
därmed jämförligt har ägda fysiskpå sätt anses person;av en

den reella bestämmanderätten samt
b handelsbolag,sådan Verksamhetsgren. verk-över vars

Med enligt åttonde och samhet uppdelad på verksam-ärägare
tionde styckena den hetsgrenar oberoendeärsom avavses som -

förmedling varandra, såvidadirekt eller genom av en person
ellerjuridisk eller på andelsinnehav, avtaläger genomperson -

därmed jämförligt innehar på därmed jämförligt harsätt sätt
den reella bestämmanderättenaktie eller andel i företaget.

i fåmans- sådan Verksamhetsgren.Som företagsledare över
anvisningspunktföretag eller fåmansägt handels- dennaI

med den di-bolag skall den eller de ägare somanses avses -
eller förmedlingtill följd rekteget genom avpersoner som av

aktie- juridisk ellereller närstående ägerpersons person -
därmed jämförligt innehareller andelsinnehav i företaget sätt

grund har aktie eller andel i företaget.eller liknandeannan
inflytande i företagsledare i fåmans-väsentligt Somett

handels-företaget eller där fråga företag eller fåmansägtär om-
eller deföretag i åttonde bolag skall denansessom avses

fysiskastycket b eller tionde stycket b egetpersoner som genom-
reella eller närstående aktie-den har densom persons
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bestämmanderätten viss elleröver andelsinnehav och sin
Verksamhetsgren och själv- ställning i företaget har vä-ett
ständigt kan förfoga dess sentligt inflytandeöver idetta eller i-
resultat. fråga företag iom som avses

åttonde stycket b eller tionde
stycket b den har densom-
reella bestämmanderätten över
viss Verksamhetsgren och själv-
ständigt kan förfoga dessöver
resultat.

Vid tillämpning denna Med närståendeav person avses
anvisningspunkt skall såsom föräldrar, far- och morföräldrar,
närstående räknas föräld- make, avkomling eller avkom-person

far- och morföräldrar, make, lings make, syskon under 18 årrar,
avkomling eller avkomlings dödsbo vari den skattskyl-samt
make, syskon eller syskons make dige eller någon nämndaav
eller avkomling dödsbo delägare. Medsamt ärpersoner av-
vari den skattskyldige eller nå- komling styvbarnävenavses

nämnda och fosterbam.ärgon av personer
delägare. Med avkomling avses

jämväl styvbarn och fosterbam.

till 42 §
1.6 Stundom inträffar, på saknas möjlighet uthyraatt ort atten

bostäder och för den skull något hyrespris för inte kan fastslås.att orten
Särskilt gäller detta i glest befolkade där befolkningen huvudsak-orter,
ligen består jordbrukare, vilka bo fastigheter,på dem brukas.av som av
Den omständigheten, uthymingsmöjlighet inte föreligger, medföratt
dock inte, bostadsförmån saknar värde. Vid bestämmandeatt av
bostadsförmånens värde i angivet fall kan hyrespriset i kring-nu
liggande tjäna till ledning.orter

Värdet tjänstebostad vad den skattskyldigeär större änav en som
och hans familj behöver, skall beräknas värdet normalsom av en
bostad för dem, bostadens storlek beror på den skattskyldigesom
representationsskyldighet eller på beror tjänsten.sättannat

Med marknadsvärdet Förmån egendom elleravses av
det betalas påpris tillfallit skattskyldigtjänsterorten,som som

det fråga förvarit saknat inflytande för-att överom om som
kontanta medel produk-inköpa månens utformning får, detom

eller andra förmåner finns särskilda skäl,ter, värderas tillvaror
ingår lön elleri lägre beloppin- marknadsvär-änsom annan

° 1997:770Senaste lydelse
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får dockdet. Förmånensådant intekomst. Om intepris tasett
värde vad dentill lägreskall värdetdirekt kan äntas uppanges,

skattskyldige skulle ha fåttmed hän-till det belopp omsomupp
själv på marknadsmässigahanrådande förhållandentillsyn

förmånen tillutbjuditvillkorvid betalningkan beräknas en
försäljning.medel.med kontanta

denFörmån till följd attav
ellerskattskyldige överlåtit
ellertillhandahållit egendom

till skallöverpris,tjänster anses
skillnaden mellan detmotsvara

detavtalade ochpriset pris som
skattskyl-betalats denhade om
tillhanda-överlåtit ellerdige

egendomen ellerhållit tjänsten
villkor.marknadsmässigaunder

Är produkter ellerVidprodukterdet fråga uttag avom
näringsverksam-frånnärings-eller från egenvaroregenvaror

värde dethet, skallvärdeverksamhet, skall tastas uppsomsom
det kan beräknasbeloppdet kan be-det belopp attsomsomupp

fåttskattskyldige skulle hadenskattskyldigeräknas denatt
jämför-försäljning underförsäljning vidfått vidskulle ha enen

förhållandenFörhållanden barajämförbaraunder motsva-av
kvantiteter.randekvantiteter.motsvarandeav

sjuksköterskeskolorvideleverpraktikanter, lärlingar,frågal om
utbildningstidenvederbörande underliknande förekommer,och att

eventuellt jämte mindrefri bostadfri kost,åtnjuter naturaförmåner en
dylika fallfickpengar.har karaktär Ikontantersättning, närmast avsom

till det lägrejämkas ochnaturaförmånemavärdetmå upptagasav
storlek och övrigakontantersättningenstillmed hänsynbelopp, som

framstår skäligt.förhållanden som

förstaoch tillämpasjanuari 2000träder i kraft denlag 1Denna
räkenskapsårskattskyldigfrågavid års taxering.gången 2001 I varsom

bestämmelsernadock deskallföre den januari 2000påbörjats 1 nya
tid efterhänför sig tillförhållandenendast påtillämpas som

ikraftträdandet.



SOU 1998:1 16 Författningsförslag 25

Förslag till

Lag ändring i lagen 1947:576 statligom om

inkomstskatt

Härigenom föreskrivs i fråga lagen 1947:576 statligom om
inkomstskatt

dels §2 13 skall upphöra gälla,att attmom.
dels 3 § ochl 3 24 § 6 skall ha följandeatt samtmom. mom.

lydelse,
dels det i skall25 § införas 5att ett nytt moment, a mom., av

följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

§3
1 m0m.1 Till intäkt kapital räknas löpande avkastning, vinster ochav

intäkt härrör från egendom, i den mån intäkten inte är attannan som
hänföra till näringsverksamhet. Till intäkt kapital hör bland annatav

banktillgodohavanden, obligationer och andraränta fordringar,
utdelning på aktier och andelar,
vinst realisationsvinst vid icke yrkesmässig avyttring tillgångarav

och åtaganden enligt avtal optioner och terminer andra därmedsamtom
jämförliga förpliktelser,

ersättning vid upplåtelse privatbostad,av
lotterivinst inte frikallad från beskattning enligtär 19 §som

kommunalskattelagen 1928:370,
statligt räntebidrag för bostadsändamål.
Till realisationsvinst hänförs valutakursvinst fordringar ochäven

skulder i utländsk valuta.
utdelningAtt och vinst vid avyttring aktier vinst vidsamtav

avyttring andel i handelsbolag i vissa fall skall hänföras till inkomstav
tjänst framgår respektive12 24 § 7av av mom. mom.
Gäller i fråga tillgång vinst vid avyttring skallatt tasom en en upp

intäkt kapital och inträffar i hand händelseägaressom av samma en
medför vederlaget eller vinst vid avyttring i stället skallatt tassom en

intäkt näringsverksamhet karaktärsbyte sker beskattningupp som av
tillgången hade för vederlag motsvarandeavyttrats ettsom om

marknadsvärde avskattning. Tillgången härefter ha anskaffatsanses
vid karaktärsbytet för marknadsvärdet. På den skattskyldiges yrkande

Senaste lydelse 1995:1626
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anskaff-avskattning. sådant fall behåller tillgången sittsker dock inte I
ningsvärde.

fram-uppskovsavdrag vid byte bostadlagen 1993: 1469Av avom
medgivetbelopp helt eller delvis motsvarandegår ettatt ett

särskilt tillägg i vissa fall skalluppskovsavdrag jämte tas upp som
intäkt kapital.av

eller avkast-räknas inte utdelning, vinstTill intäkt kapital annanav
till pensionssparkonto ihänförliganing på tillgångar är som avsessom

pensionssparande.individuellt1993:931kap. § lagen1 2 om
sådanttillgångar hänförliga tillbeskattningBestämmelser ettavom

pensionsmedel.avkastningsskatt påi lagen 1990:661konto finns om
förfallna inteinte heller påkapital räknasTill intäkt ränta menav

eller försäkringpensionsförsäkringutbetalda belopp från somannan
pensionsmedel.avkastningsskatt påstycket lageni andra9 § omavses

bøsiskHar ärsomperson
aktiebolagdelägare i ärett som

enligt punkt 14fåmansföretag
stycketförsta anvisningarnaav

kommunalskattelagentill §32
före-uppburit penninglån från

företagfråneller ett annattaget
skalltillhörande koncern,samma

kapitalinkomstdenne tasom av
motsvarandebeloppett enupp

halv gånger lånesumman.och en
gäller frågaVad iävensagtsnu

del-penninglån sådansomom
uppburit frånägare en pen-

personal-ellersionsstiftelse
avseende arbetstagarestiftelse

efterlevandeeller arbetstagares i
företaget.

sjundeBestämmelserna i
motsvarande till-stycket äger

lämpning ifråga om
till sådanlån lämnatssom

närståendedelägaren person
punkt 14iavsessom

stycket anvisningarnasjätte av
kommunalskattela-§till 32

och7019283gen
ellerdelägarenlån till

vilketförnärstående till denne
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företaget eller stiftelsen ställt
säkerhet.

Har aktiebolagett ärsom
fåmansföretag enligt punkt 14
första stycket anvisningarnaav
till 32 § kommunalskattelagen
lämnat penninglån till juridisken

verksamhetöverperson vars
företagsledare aktiebolageti har

bestämmande inflytande, skallett
belopp motsvarande ochett en
halv gånger lånesummanen

intäkt för denutgöraanses
juridiska eller, frågaipersonen

handelsbolag, för delägarna.om
Beloppet skall in-tas upp som
komst kapital sådanaav av
delägare handelsbolagi ärsom
fysiska ochpersoner annars som
inkomst näringsverksamhet.av
Vad gäller ävensagtsnu

frågai penninglånom som
den juridiska uppburitpersonen
från pensionsstiftelse elleren
personalstiftelse avseende ar-
betstagare eller arbetstagares
efterlevande aktiebolageti och

lån till den juridiska per-
för vilken aktiebolagetsonen

eller stiftelsen ställt säkerhet.
Bestämmelserna sjunde ochi

åttonde styckena gäller inte
låntagaren driverom

näringsverksamhet och lånet
betingas affärsmässiga skälav

uteslutande förärsamt avsett
näringsverksamheten,

låntagaren ellerom ensam
tillsammans med sådan när-
stående åttondeisom avses
stycket 1 eller juridisk person

verksamhet någonöver vars av
dem har bestämmandeett
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högstinflytande äger procenten
långivandeaktiekapitalet detiav

bolaget ingårbolaget eller, iom
dekoncern, procent avenen

aktiekapitalensammanlagda i
koncernbolagen,

vilketlån förfrågai om
med stödmedgivitsundantag av

aktiebolagslagen§kap. 812
1975:1385.

niondeBestämmelserna i
gällerstycket inte

aktie-låntagaren är ettom
bolag,

driverlåntagarenom
och lånetnäringsverksamhet

skälaffärsmässigabetingas av
uteslutande förär avsettsamt

näringsverksamheten,
vilketförlånfrågai om

med stödmedgivitsundantag av
aktiebolagslagen.§kap.12 8

enligtbeskattatsDen som
får,nionde styckenasjunde om-

återbeta-eller delvisheltlånet
beloppmedavdraglats, mot-
halv gångerochsvarande en en

återbetalade Av-den summan.
det inkomst-skalldraget igöras

skett.beskattningslag

i 5 §privatbostad,ochprivatbostadsfastighetmom För3 avsessom
Förmånsvärdenågotberäknas inte1928:370,kommunalskattelagen

brukande.för eget
privatbostadochprivatbostadsfastighetupplåtelseIntäkt avavav

skallfastighetsådanfrånnaturtillgångarelleravyttring alstersamt av
uthyrningintäktgällerkapital.intäkt Detsamma avtas avavupp som

med hyresrätt.innehasbostadslägenhet som
med 4 000medges avdragstycketandraiintäktFrån avsessom
hyreslägen-privatbostad ellerprivatbostadsfastighet,för varjekronor

2 lydelse 1990:651Senaste
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het. Vid upplåtelse medges härutöver avdrag med belopp, i frågasom
småhus innehas med äganderätt uppgår till 20om som procent av

hyresintäkten och i övriga fall den del upplåtarensmotsvarar hyraav
eller avgift belöper på det uthyrts. Vid beräkning avdrags-som som av
gill avgift bortses från sådana inbetalningar till föreningen eller bolaget

kapitaltillskottär ochatt beaktas övriga inbetalningarsom anse som
endast till den del de överstiger utdelning skett på isättannat änsom
förhållande till innehavda andelar i föreningen eller aktier i bolaget.
Avdrag medges inte med högre belopp följer dettaän styckesom av

de faktiskaäven kostnaderna varit högre. Avdraget får inteom över-
stiga intäkten i fråga.

Vad dettaisägs momentsom
gäller inte intäkten enligtnär
punkt femte14 stycket anvis-av
ningarna till §32 kommunal-
skattelagen skall beskattas som
intäkt Bestämmelsernatjänst. Bestämmelserna i tredjeav
i tredje stycket tillämpas inte stycket tillämpas inte när upp-
heller andra fall,i upplåtelsenär låtelse skett till
skett till den skattskyldiges eller handelsbolaga delägareav
honom närstående arbetsgivare. handelsbolageti eller någonav

dessaI fall medges skäligt delägaren närståendeav- person,
drag för kostnad den skatt- b den skattskyldiges ellersom
skyldige fått vidkännas på grund någon denne närståendes ar-

upplåtelsen. betsgivare ellerav
c någon kan ingåsom anses

i intressegemenskapsamma som
arbetsgivare isom avses

I fall fjärdeisom avses
stycket medges skäligt avdrag
för kostnad den skattskyl-som
dige fått vidkännas på grund av
upplåtelsen.

Med kapitaltillskott dels medlems inbetalning på insats imenas
föreningen och delägares inbetalning aktie dels ock sådan ytterligare
inbetalning medlem eller delägare, avsedd inomärav attsom
föreningen eller bolaget användas för fondering såsom genom
kapitalavbetalning på skuld eller till- eller ombyggnad ellergenom ny-,
därmed jämförlig förbättring fastigheten ellerav genom annan
stadigvarande kapitalplacering. lägenhetDär upplåten med hyresrättär
och således icke med bostadsrätt eller liknande besittningsrätt, skall
dock icke någon del hyresavgiften såsom kapitaltillskott.av anses
Verkställes fondering inom förening eller bolag, det framgårutan att

7 18-5513
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fonderingförförsta handskall idärför användas,medelvilka anses
inbetalningareller delägamasmedlemmarnasmedelanvända andra än

förinflutna hyrornaunder åretdeellerbeskattningsåretunder
delägare imedlemmar ellerandrauthyrda tillvarit änlägenheter, som
fonderingtillåterstår detdärefterVadegenskap.derasdenna av

hyrorinbetalningar ochnämndafördelas påskallbeloppetanvända
dedärvid belöper påvadoch skallstorlek,inbördesefter deras

liknandebostadsrätt ellerde medverkställts förinbetalningar, som
kapitaltillskott.såsomlägenheterna,upplåtnabesittningsrätt anses

privatbostadprivatbostadsfastighet elleregendomIngick utgörsom
avdragmedgesnäringsverksamhetibeskattningsåretföre ingången av

aktuelladetingångenföreerlagtsskuldräntaför avsom
ellerbeskattningsåretbelöper pådeltill denbeskattningsåret räntan

underräntebetalningdelför sådanintemedgesAvdrag enavsenare.
Motsvarandetid dessförinnan.påbelöperbeskattningsåret som

hyresinkomster.ochinkomsträntorfrågaskall ske iFördelning om
i §41i samfällighet,delprivatbostadsfastighetHar aavsessom

intäktdels sådankapitalintäktkommunalskattelagen, tas uppavsom
denparagrafen i den måntillanvisningarnapunkti 2 avsom avses

dels sådankronor,överstiger 300ochkapitalavkastningutgör av
paragraf.tillanvisningarnai punkt 4utdelning sammaavavsessom

24§
få-delägare i Vidm0m3. avyttring6 Avyttrar 6 avmom.

närstå-delägare egendom till överstigerellermansföretag pris som
marknadsvärde,till företaget, egendomensegendomende person

överskjutandede fall dåvederla- skall,vinstberäkningen iskall vid
beskattasvederlagetdeltillendastintäkt somget tas avsomupp

vinstberäk-vidintäkt tjänst,överstigerdet inteden del avegen-
vederlagetningenpunktmarknadsvärde. tasAvdomens upp som

det intetill den delendastintäktstycket anvisningarnaandra14 av
mark-egendomensöverstigerkommunalskattelagen§till 32

nadsvärde.överskju-framgår1928:370 att
skallvederlagetdeltande av

intäktbeskattas tjänst.avsom
stycketförstaVad isägssom

vederlagethelagäller inte när
tredje stycketenligt punkt 14 av

§ kommu-till 32anvisningarna
beskattasskallnalskattelagen

sådanaintäkt Itjänst.avsom

3 lydelse 1993:1543Senaste
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fall skall avyttringen tillinte nå-
del beaktas vid beräkninggon av

överlåtarens inkomst kapital.av

25 §
Överlåter5 handels-a mom.

bolag till understigandeprisett
marknadsvärdet fastighet eller
bostadsrätt och medi avytt-som

blirringen eller kan antas
komma bli privatbostadatt
enligt 5 § andra eller fjärde
stycket kommunalskattelagen
1928:370 eller tomtmark som

bli bebyggd med sådanavses
bostad till delägare handels-i
bolaget eller till delägarenen
närstående skall vid be-person,
räkningen realisationsvinstav

Överlåtelsen skettanses som om
till pris motsvarande mark-ett
nadsvärdet.

Vad med mark-som avses
nadsvärde framgår §42av
kommunalskattelagen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000 och tillämpas första
gången vid 2001 års taxering. frågaI skattskyldig räkenskapsårom vars
påbörjats före den januari1 2000 skall dock de bestämmelsernanya
tillämpas endast på förhållanden hänför sig till tid eftersom
ikraftträdandet.
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Förslag till
i lagenändring 1990:325Lag om om

och kontrolluppgifterälvdeklaration

fråga lagen självdeklarationHärigenom föreskrivs i 1990:325om om
kontrolluppgifteroch

och kap. skall hadels kap. 22, 24 25 3 4 §2 13, 16, samtatt
följande lydelse,

i skall införas paragraf, kap. bdels det lagen 3 4att aven ny
följande lydelse.

Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

2 kap.
§13

självdeklaration skall lämnasSärskild om
dödsbo,skattskyldige juridiskden änär personannan

i självdeklaration lämna uppgiftskattskyldige skyldigden är att
näringsverksamhet,inkomstom av

den skattskyldige före-skattskyldige fore-den är är
före-få- tagsledare eller delägare itagsledare eller delägare i

han- enligt § 12mansföretag, fåmansägt 3tag som a mom.
tredje stycket lagen 1947:576företag enligtdelsbolag, som

skallstycket statlig inkomstskatttredje3§12 oma mom.
behandlas fåmansföretagstatliglagen 1947:576 somom

behandlas eller, uppgifter skall lämnasinkomstskatt skall om
enligt i företagfåmansföretag eller, 24 upp-om somsom

företag,enligt hört sådantuppgifter skall lämnas att vara
upphörti företag24 attsom

sådant företag,vara
kap. skattebetalningslagenskattskyldige enligt 10 31 §den

sinutgående och ingående mervärdesskatt iskall redovisa1997:483
självdeklaration,

lydelse 1997:495Senaste
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den skattskyldige inte varit bosatt i Sverige under hela beskatt-
ningsåret, eller

den skattskyldige inte mottagit förtryckt blankett för förenklad
självdeklaration den 15 april taxeringsåret.senast

16
Fåmansföretag och Företag, enligt 3 § 12 tredje stycketsom a mom.

lagen 1947:576 statlig inkomstskatt skall behandlas fåmans-om som
uppgifterföretag skall i självdeklarationen lämna delägares ellerom

honom närstående och adress och i före-persons namn, personnummer
kommande fall aktie- eller andelsinnehav varvid, det förekommerom
olika röstvärden För innehavet, dessa skall dock behöveranges; upp-
gifter inte lämnas för närstående inte uppburit ersättningperson, som
från, träffat avtal med eller haft liknande förhållande med företaget.

Företag förstaisom avses
stycket skall självdeklarationeni
lämna uppgift avtalom om
överlåtelse eller upplåtelse av
egendom och andra rättshand-
lingar mellan företaget och
sådan delägare företageti som

jøsisk ellerär närstå-en person
ende till denne. Sådan uppgift
behöver dock lämnasinte om
rättshandlingen framgår av
kontrolluppgift isom avses

kap.3 och hellerinte rätts-om
handlingens ekonomiska värde

obetydligt.är
Delägare i handelsbolag skall lämna deett uppgifter behövs försom
beräkna det justerade ingângsvärdetatt för andelen i bolaget såsom an-

delens ursprungliga ingångsvärde, tillskott och uttag.
Skall den skattskyldige enligt 10 kap. 31 § skattebetalningslagen

1997:483 redovisa mervärdesskatt i sin självdeklaration, skall han
lämna de uppgifter behövs for besluta mervärdesskatten.attsom om

Dotterföretag enligt kap.l 5 § aktiebolagslagen 1975:1385, 1 kap.
4 § lagen 1987:667 ekonomiska föreningar, kap.l bankaktie-6 §om
bolagslagen 1987:618, kap.1 2 § sparbankslagen 1987:619, kap.1
5§ lagen 1995:1570 medlemsbanker, 1 kap. 9 försäkrings-§om
rörelselagen 1982:713 eller kap.1 och1 1 lagen 1980:1103a om
årsredovisning i vissa företag, skall i självdeklarationen lämnam.m.

2 Senaste lydelse 1997:495
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för moderföretag jämteoch organisationsnummeruppgift om namn
angivande röstvärde iaktie- eller andelsinnehav med samt,av

och organisationsnummer förförekommande fall, uppgifter om namn
Ägaruppgiftema skall förhållandena viddettas moderföretag. avse

avslutade beskattningsår.senast

22

förrevisionsberättelserevisionsberättelse för OmOm enen
närings-den har inkomstden har inkomst närings- avsomsom av

innehåller upplys-upplys- verksamhetverksamhet innehåller
anmärkningning, uttalande ellerning, uttalande eller anmärkning

aktie-enligt 10 kap. 28-32enligt kap. aktie-10 28-32
ellereller bolagslagen 1975:1385bolagslagen 1975:1385

4kap. lagen 1980:1103lagen 10 §4kap. 10 § 1980:1103
i vissavissa årsredovisningårsredovisning i m. m.omom m. m.

företag skall kopiakopiaföretag skall avenen av
fogas vidrevisionsberättelsenrevisionsberättelsen fogas vid
Revisions-självdeklarationen.självdeklarationen. Revisions-

dock inteberättelsen skallberättelsen skall dock inte
bifogas den endast innehållerinnehållerbifogas den endast omom

årsredovisningenuttalandeårsredovisningenuttalande attatt
aktiebolags-uppgjorts enligtenligt aktiebolags-uppgjorts

lagen, styrelseledamöternastyrelseledamöternalagen, attatt
direktörenoch den verkställandeverkställande direktörenoch den

beviljas ansvarsfrihet ellereller börbeviljas ansvarsfrihetbör
i kap.uttalande 10i kap.uttalande 10 avsessomsom avses

aktiebolags-första stycketstycket aktiebolags- 29§första29§
skallfåmansföretagskall lagen.fåmansföretag Förlagen. För

utbetaldlämnas förteckningförteckninglämnas i överavsessom
rörlig tillkap. § aktiebolagslagen912 ränta sompersoner

stycketi sjätteutbetald 2 § 9förteckning översamt avses mom.
statliglagen 1947:576tillrörlig ränta ompersoner som

inkomstskatt.i sjätte stycket2 § 9avses mom.
statliglagen 1947:576 om

inkomstskatt.
bestyrkt ko-skadeförsäkringsföretag skall lämnasinländsktFör en

resultaträkningenvisar hurprotokoll eller handling,pia somannanav
fastställts hurbeskattningsåret slutligtoch balansräkningen för samt

vinsten för år disponerats.samma

3 lydelseSenaste 1998:769
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24
Företagsledare i fåmans- Företagsledare i företag, som

företag, företag, enligt 3 § enligt 3 § 12 tredjesom a mom.
12 tredje stycket lagen stycket lagen 1947:576a mom. om
1947:576 statlig inkomst- statlig inkomstskatt skall be-om
skatt skall behandlas handlas fåmansföretag, ochsom som
fåmansföretag, eller fåmansägt närstående till sådan samtperson
handelsbolag och närstående till delägare i företaget skall i
sådan delägare i självdeklarationensamt lämna deperson
företaget skall i självdeklara- uppgifter behövs för attsom
tionen lämna de uppgifter tillämpa gällande bestämmelser isom
behövs för tillämpa gällande 3att § 12 lagen statligmom. om
bestämmelser rörande beräk- inkomstskatt.

hansningen inkomst frånav
företaget och bestämmelserna i
3 § 12 lagen statligmom. om
inkomstskatt. Därvid skall
uppgifter lämnas bland annat

hans arbetsuppgifter iom
företaget, vad han tills/njutitom
till eller uppburit från företaget i

form ellerav pengar, varor
utgifter för hansannat, om

kostnaderprivata företagetsom
betalat avtal ellersamt om
andra förhållanden mellan
honom och företaget.

Skyldighet för Skyldighet enligt förstaperson som
första stycket lämnai stycket gäller efter detatt ävenavses att

de uppgifter behövs för företaget upphört före-att attsom vara
tillämpa reglerna 3 § 12i enligt 3 § 12tag,mom. som a mom.
lagen statlig inkomstskatt tredje stycket lagen statligom om
gäller efter det företagetäven inkomstskatt skall behandlasatt
upphört fåmansföretag fåmansföretag.att vara som
eller företag, enligt 3 § 12som a

tredje stycket lagenmom. om
statlig inkomstskatt skall
behandlas fåmansföretag.som

4 Senaste lydelse 1995:1629
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25
Handelsbolag och rederi för registreringspliktigt fartyg skall varje år

till ledning för delägares taxering lämna uppgifter i 19 §som avses
första andraoch styckena för varje delägare uppgifter hanssamt om
andel bolagets eller rederiets inkomst varje förvärvskälla ochav av
värdet hans andel eller lott i bolaget eller rederiet. Uppgift skallav
också lämnas delägares andel avdrag från arbetsgivaravgiftom av
enligt kap. § lagen2 5 1981:691 socialavgifter.a om

Handelsbolag under beskattningsåret fastighet skall tillavyttratsom
ledning för delägares taxering lämna de uppgifter behövs för attsom
beräkna skattepliktig realisationsvinst. Detsamma gäller handels-om
bolaget under beskattningsåret överfört eller upplåtit fastighet under
sådana förhållanden överlåtelsen eller upplåtelsen enligt 25 §att
2 lagen statlig inkomstskatt1947:576 skall jämställas medmom. om
avyttring fastighet. intäktensKan totala belopp inte fastställasav
grund den beroende viss framtida händelse, skall uppgiftärattav av
lämnas dettaom

Handelsbolag skall lämna
uppgift avtal överlåtelseom om
eller upplåtelse egendom ochav
andra rättshandlingar mellan
bolaget och sådan delägare i
bolaget fysiskärsom person
eller närstående till denne.
Sådan uppgift behöver dock inte
lämnas rättshandlingenom
framgår kontrolluppgiftav som

3 kap. och helleri inteavses om
rättshandlingens ekonomiska
värde obetydligt.är

Uppgifterna skall lämnas enligt bestämmelserna för särskild
självdeklaration och det i 28 och 29 §§.sätt som anges

Bestämmelserna i 32 § anstånd gäller i tillämpliga delar förom
uppgiftsskyldighet enligt denna paragraf.

3 kap.
4§°

Kontrolluppgifter lön, arvode, andra ersättningar eller förmånerom
skattepliktig intäkt tjänst skall lämnas den betalatutgörsom av av som

5Senaste lydelse 1996:1405
6 Senaste lydelse 1997:495
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beloppet eller förmånen. Kontrolluppgift avseende skatte-ut gett ut
pliktig intäkt tjänst i form rabatt, bonus eller förmån,av av annan som

på grund kundtrohet eller liknande, skall dock lämnas denutges av av
slutligt har stått för de kostnader ligger till forgrundsom som

förmånen, denne någon den skattskyldig forär än ärom annan som
förmånen.

Kontrolluppgifter skall lämnas för den har fått skattepliktigtsom
belopp eller skattepliktig förmån i första stycket.som avses

Uppgiftsskyldighet enligt första och andra styckena föreligger iäven
fråga ersättning förmåneller får for arbete ochmottagarenom som som
för honom intäkt näringsverksamhet inteutgör mottagarenav om
antingen har enbart F-skattsedel eller både F-skattsedel och A-en en en
skattsedel och skriftligen åberopat F-skattsedeln för sådansamt ersätt-
ning från arbetsgivare enligt § lagen3 3 1947:576som mom. om
statlig inkomstskatt beskattas inkomst kapital.som av

Uppgiftsskyldighet föreligger
fråga ellerinte i ersättningom

förmån enligt kap. §2 24som
skall redovisas självdeklara-i
tion.

Kontrolluppgift skall utgiven ersättning eller förmånta samtupp
avdragen preliminär skatt. lämnasI 6-12 förekskrifternärmare om
vad skall iakttas kontrolluppgift lämnas.närsom

b §4
eller stiftelseFöretag som

lämnat lån eller ställt säkerhet
§3 1 sjundeisom avses mom. -

nionde styckena lageni
1947:576 statlig inkomst-om
skatt skall lämna kontrolluppgift

lånet eller säkerheten. Kon-om
trolluppgiften skall lämnas för
den erhållit lånet eller sä-som
kerheten.

lag träderDenna i kraft den januari1 2000 och tillämpas första
gången vid 2001 års taxering. frågaI skattskyldig räkenskapsårom vars
påbörjats före den januari1 2000 skall dock de bestämmelsernanya
tillämpas endast på förhållanden hänför sig till tid eftersom
ikraftträdandet.
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Allmänna utgångspunkter1 för

utredningsuppdraget

svenskaDet för inkomstbeskattning kan beskrivas på mångasystemet
olika Ett utmärkande drag kan docksätt. arbets- ochsägas attvara
kapitalinkomster beskattas först i företagsledet och därefter hos
företagets anställda eller Det belopp betalas i lön träffasägare. utsom
således socialavgifter löneskatter hos arbetsgivaren ochav
inkomstskatt i form kommunalskatt, statlig inkomstskatt ochav
allmänna egenavgifter hos den anställde. Ersättningar till kapitalägare
belastas dels skatt på företagets vinst, dels skatt på lämnadav
utdelning.

Skatteuttaget utdelad vinstpå består normalt i bolagsskatt28 % ochav
30 % i skatt på återstoden vinsten. Det sammanlagda skatteuttagetav
kan alltså beräknas till 28 % 30 % 72 dvs. till21,6 %, 49,6 %.+ av
Motsvarande beräkning svårare utföra i fråga ersättningar förär att om
utfört arbete. Detta sammanhänger bl.a. med exakt uppdelningatt en av
socialavgifter och egenavgifter i skattedel och avgiftsdelen en
försäkringspremiedel ofta inte möjlig utföra. Variationer deniär att
kommunala utdebiteringen liksom det förhållandet statligatt
inkomstskatt endast inkomsterutgår viss nivå brytpunktöver en

beräkningen svårare. Med viss förenkling kan dock hävdasgör än en
ersättningar för arbete träffas total skatt omkring i de50 %att av en

flesta inkomstskikt och på omkring i inkomstskikt70 % över
brytpunkten.

Inkomst enskilt bedriven näringsverksamhet beskattas också i tvåav
Egenföretagaren får först erlägga socialavgifter på verksamhetenssteg.

överskott och därefter kommunal och statlig inkomstskatt samt
allmänna egenavgifter på skillnaden mellan överskottet och
socialavgifterna. sammanlagda skatteuttagetDet i likhet med vadär-

gäller för arbetstagare omkring 70 % på höga inkomster ochsom -
i regel omkring 50 %.annars
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det anfördaAv framgår arbetsinsatser beskattas ungefär lika hårtatt
kapitalinkomster totalt skatteuttag omkring 50 % så längesom - -

arbetsinkomsten ligger under brytpunkten. På arbetsinkomster i högre
skikt överstiger skatteuttaget klart skatteuttaget kapital.på För att
motverka aktieägare i fåmansägda aktiebolag ersättning föratt tar ut
arbete i form utdelning eller vinst vid försäljning aktier i bolagetav av
finns därför särskilda regler i 3 § 12 12 lagen 1947:576e mom. om-
statlig inkomstskatt, SIL. regler, de s.k.Dessa 12-reglerna, innebär att
utdelningar och reavinster viss nivå inte beskattasöver en som
kapitalinkomst helt eller delvis inkomst tjänst.utan som av

det hittills talatsNär beskattning kapital har det gälltom av
avkastningen företagetspå kapital. Till skillnad från kapitaleget eget
beskattas avkastningen främmande lånaträntan kapital endast i

led. Företagets räntebetalningar sålunda avdragsgilla ochärett
beskattas, de uppbärs enskilda i likhet med andraom av personer,
kapitalinkomster med skattesats på 30 %.en

förarbetena till skattereformenl anfördes denna skillnad iatt
skattehänseende mellan främmandeoch kapital till deleget en var
skenbar jfr 1989/90:1l0 Med296. avtalad 5 %räntaprop. s. en
och inflation på 2 % blir skatten 30 % 5 % 1,5 %. Ien av
förhållande till den reala blir5 2 3 %, alltså skattesatsenräntan, -
50%.

Den omständigheten avdrag medges för inte förräntoratt men
utdelningar har inflationens motverkande effekttrots ansetts- -
försvåra önskvärd uppbyggnad kapital hos mindre ochegeten av
medelstora företag. har därför införtsI 3 § 1 1 SILa g mom.-
lättnadsregler för den del utdelningar och reavinster kan antasav som

normalavkastning kapital. Lättnaden har olikamotsvara satsat av
skäl inte lagts på företagsnivå i hushållssektorn. Reglerna innebärutan

bestämt svenska fysiska utdelningar ochnärmare att personers
reavinster till viss schablonmässigt fastställd nivå undantas frånupp en
skatteplikt. Utdelning omfattas lättnadsreglerna träffas alltsåsom av
bara bolagsskatt.28 %av

lämnadeDen redogörelsen visar skattebelastningen arbets-påattnu
och kapitalinkomster ingalunda enhetlig. volymmässigtDenär
dominerande delen inkomsterna träffas visserligen skatteuttagettav av
på sammanlagt omkring det förekommer viktiga avvikelser50 % men
uppåt och nedåt. Bilden framståkan splittrad andraänsom mer om
inslag i skattesystemet i beaktande, beskattningentas t.ex. av
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kapitalvinster och ersättningar i form kontanter. ytterligareEttänannan
avvikande består de för aktuella reglerna skärpandesystem av oss av

sikte på transaktioner mellan fåmansägda företag ochnatur tarsom
deras ägarkrets.

tillkomFlertalet sistnämnda regler, ofta kallade stoppreglerna,av
1975/76:79, Redanlagstiftning år 1976 prop. SFS 1976:85-87.genom

emellertid skattelagstiftningen särregler fördessförinnan innehöll
eller fåtal fysiska Såvälföretag kontrollerades ettav en personer.som

lagstiftning, inteäldre års regler har ändratsde 1976 genom senaresom
syftetmed skattereform. övergripandeminst i samband 1990 års Det

stoppreglerna kan förhindra frånvaronmed sägas att att avvara
fåmansföretaget ägarkretsintressemotsättningar mellan och dess

därför riktats sådanaskattesammanhang. Reglerna harutnyttjas i mot
företag beträffande vilka påtagligatransaktioner mellan och ägare

skatteförmåner bedömts föreligga.risker för obehöriga

redogöra för i vilkainte möjligt på begränsatDet är utrymmeatt ett
skattereglema.skiljer sig från de allmännahänseenden stoppreglerna

skattetekniska lösningar valtsantal olikaberor bl.a. påDetta att ett stort
lånfråga exempelvis otillåtnavid utformningen stoppreglerna. I omav

vid tillämpningdifferensen mycket påtaglig;från aktiebolag ärett av
inkomst tjänst punktskall lånebeloppet beskattasstoppreglerna som av

/1928:370/,kommunalskattelagen KLanvisningarna till 32 §15 av
liknandeskattefritt enligt de allmänna reglerna. Avmedan det är

anvisningarnai punkt tredje stycketingripande karaktär regeln 14är av
skall helai fåmansföretagtill delägare32 § KL taettatt uppen

sådantjänst delägaren säljerförsäljningslikviden inkomst av omsom
till förinte eller kantill företagetegendom väntasär nyttavarasom

exempelvis behandlar överlåtelserföretaget. stoppregler, deAndra som
fjärde styckenaunderpris punkt andra ocheller 14till över- av

intedäremot i flera situationerföranlederanvisningarna till 32 § KL,
de allmänna reglerna.skatte- och avgiftsuttaghögre än

olika stoppreglerna kanställning till deVår uppgift är taatt om
alltjämtför deras införandeupphävas de motiv åberopatseller somom

ställningstagande börutgångspunkt för dettabärande. givenEnär vara
inte skall leda tillföretag fåmansägtenbart det förhållandet äratt ettatt

hårdare vad gälltdess beskattasföretaget eller änägareatt omsom
rimligen ingenviss ägarstrukturföretaget haft många En utgörägare.

fall då det finnsdiskriminering. Endast i sådanagrund för skattemässig
ochintressegemenskapen mellan delägareden starkaskäl befaraatt att

beskattninglindrigareutnyttjas för åstadkommaföretaget kan änatt en
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vad följer de allmänna reglerna det befogatsom övervägaattav synes
särregler.

I detta sammanhang finns det anledning erinra skattemässigaatt attom
problem med intressegemenskap existerar andra områden detän

omfattas stoppreglerna. Ett sådant område relationen mellanärsom av
arbetsgivare och anställda. Kan skatt och avgifter blir lägreuttaget av

lön naturaförmån bostad, bil, billiga lån etc. utgörom ges som
erfarenhetsmässigt den traditionella motsättningen mellan parterna
arbetsmarknaden inte något hinder sådana löneformer väljs. Ettmot att
liknande kan föras beträffande och bolag med spriddägareresonemang
ägarkrets och givetvis beträffande den enskilde näringsidkaren och- -
dennes privata sfär. Exempel från stiftelseväsendet och föreningslivet
visar också på förekomsten avtal innehåll i hög grad påverkatsav vars

haft intresse minimeraatt parterna ett gemensamt attav uttaget av
skatter och avgifter.

skattemässig intressegemenskap föreligger alltså på åtskilliga håll vid
sidan fåmansföretagssektorn. införaAtt stoppregler förav nya grupper

skattesubjekt framstår dock knappast angeläget och liggerav som
under alla förhållanden utanför vårt utredningsuppdrag. Att stoppregler
inte kan komma i fråga för alla former intressegemenskap utgörav
emellertid enligt vår mening inte i sig något argument mot att
stoppreglerna behålls för fåmansföretagen. Enbart önskemålet om
likabehandling kan således enligt vår mening inte motivera allaatt
stoppregler avskaffas.

Vad anförts innebär sammanfattningsvis följande. Målsättningen ärnu
de ersättningar fåmansägt företag tillhandahålleratt sinettsom

ägarkrets skall träffas skattebelastning ersättningarav samma som som
tillförs anställda och kapitalägare i allmänhet. Givet skatteuttagetatt
utanför fåmansföretagssfären ligger kvar på oförändrad nivå innebär
detta ersättningar till delägare i fåmansföretag för utförtatt arbeteetten
bör för total skattebelastningutsättas 50 och70 % atten -
ersättningar till delägaren för kapitalinsatser bör för totalutsättas en
beskattning på omkring jfr50 % ovan. En särreglering bör komma i
fråga endast påtaglig risk föreligger fåmansföretaget ochattom
delägaren olika transaktioner kan åstadkommatyper attgenom av
beskattningen hamnar på lägre nivå. Vid bedömningen vilkaen av
transaktioner kan motivera särreglering följande faktorersom synes
böra beaktas.
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lagstiftning innebär viss transaktion exempelvisEn attsom en -
behandlasuthyrning fastighet skall på avtalspartemasättetten omav -

tillhör fåmansföretagssektom och på i övriga fall ledersättett annat
ofrånkomligen tillämpningsproblem. Förekomsten parallellatill tvåav

lagtextens omfång och komplexitet. Erfarenhets-regelsystem ökar
det vidare intill omöjligt mellan demässigt näst göra gränsenär att

beskattas ellerkategorier skattskyldiga skall enligt det andraenasom
kategoritillhörighet inte uppkommer.så skarp tvistersystemet att om

Är materiella skillnaderna mellan de två uppstårde systemen stora
framståtröskeleffekter i enskilda fall kan stötande.dessutom som som

för fåmansföretag ochleder till slutsatsen särregler derasDet sagda att
undvikas. förutsättning förlångt möjligt bör Enägarkrets så som

reglerna lämnar försärreglering de allmännamåste utrymmeattvara
skatteförmåner inom fåmansföretagssfären.betydande och obefogade

begränsad omfattning medbefarade förmånenOm den är synesav
intressetenhetligtandra ord värdet väga änett system tyngre avav

exakt rättvisa.

gällandegenomgångframgå vårSom kommer rätt ger enav av
i flesta fallallmänna reglerna detillämpning de ettnumeraav

såvitt gäller transaktioner mellanbeskattningsresultatgodtagbart även
Vi har således funnitfåmansägt företag och dess ägare. utrymmetattett

förmånerför tillföra ekonomiskasådant företag ägarna attutanattett
socialförsäkringsavgifter ochellerföretaget bolagsskattbelastas av

utdelningsbeskattas litet. dennaeller Mottjänste- ärutan ägarenatt
stoppregler kanflertaletbakgrund vi kommit till resultatethar att

fåmansägtupphävas. fåtal områden, däriblandEndast på ettett om
aktiebolag och i fråga skyldighetenpenninglån tilllämnar ägarna, om

enligt meninglämna uppgifter till skattemyndighetema, våräratt en
alltjämt påkallad.särreglering

tilldagens stoppregler upphovnågratidigare konstateratsSom avger
normalvad fallet vidvida högre skatteuttag äränett som en

inställningreglerna. Vår principiellatillämpning de allmänna är attav
olämpliga och minskarutpräglad stoppkaraktärregler sådan ärav

särregleroch förståelsen för skattesystemet. Derespekten som
förmån e.d.långtgående syfte denföreslår därför intehar än attmer

liggerbli föremål för beskattningtillfallit delägaren skall somensom
ellerbeskattningen vanliga arbets-nivåpå avsamma som

utdelningsinkomster.
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Två ytterligare synpunkter bör framföras i detta inledande
sammanhang. detFör första bör erinras vi enligt direktiven inteattom
skall behandla de s.k. l2-reglema. Denna begränsning vårt mandatav
har, inte minst vad gäller skyldigheten lämna uppgifter till ledningatt
för taxeringskontrollen, minskat för radikalautrymmet mer
förenklingar fåmansföretagens situation.av

För det andra bör påpekas de nuvarande reglerna i ochKL SILatt
uppvisar åtskilliga brister i systematiskt och terminologiskt hänseende.
Det går inte med säkerhet fastställa det grundläggandet.ex. att om
begreppet avyttring sikte enbart alltigenom transaktiontar onerösen
eller transaktion med benefika inslagäven kan utgöraom en anses en
avyttring. grundläggandeDen definitionen begreppet avyttring 24 §av
2 första stycket SIL visserligen intrycknärmastmom. attger av en
avyttring förutsätter fullt vederlag erläggs för den överlåtnaatt
egendomen. tolkningDenna emellertid bestämmelsen imotsägs 24 §av
3 första stycket SIL enligt vilken egendom kunnamom. synes
avyttras till pris under marknadsvärdet och bestämmelsen i punktett
14 andra stycket anvisningarna till 32 § KL behandlar det falletav som

egendom avyttras till pris högreatt egendomensärett änsom
marknadsvärde jfr 24 § 6 SIL.mom.

Enligt vår uppfattning talar starka skäl för avyttring i principatt en
Ärdet fallet egendom överlåts till marknadsvärde.attavser parterna

det avtalade priset eller understiger egendomensatt över-ense om
marknadsvärde bör i allt fall vad gäller värdepapper och lösannan-
egendom transaktionen klyvas i del själva avyttringenonerösen-
och benefik del gåva, tillskott, utdelning e.d..en

Begreppet avyttring används mängd ställen inomen
skattelagstiftningen. En förändring eller precisering begreppetsav
innebörd får därför verkningar långt vid sidan fåmans-av
företagslagstiftningen. Med hänsyn bl.a. till detta har vi frånavstått att
utföra djupgående analys avyttringsbegreppet och i ställeten mer av
anslutit till den innebörd begreppet ha vid tillämpningoss synes av
stoppreglema och därtill anknuten lagstiftning. Till saken hör också att
regeringen i kommittédirektiv utfärdade den 10 september Dir.1998
1998:55 tillkallat särskild utredare med uppdrag vissaöveratten se
företagsskattefrågor. Utredaren har bl.a. fått i uppdrag närmareatt
belysa innebörden avyttringsbegreppet i olika bestämmelser ochav
lämna förslag till de lagtekniska ändringar kan erforderliga.som vara
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Begreppsdefinitioner2

gällandeochFörarbeten2.1 rätt

Fåmansföretagl 1
.

Företagsformer2.1

punktåterfinns i 14fåmansföretagbegreppetHuvuddefnitionen av
kommunalskattelagenanvisningarna till 32 §åttonde stycket a av

fåmansföretagdefinition räknasdennaEnligt1928:370, KL. som

fåtalellerfysiskekonomisk förening,aktiebolag och vari ettpersonen
andelar dessaelleraktierfysiska så mångaäger att personerpersoner

företaget;eller andelarnaför aktiernahälften ihar rösternaän avmer

definitionen,den subsidiärab återfinnsstycke underl samma
nämligenfilialregeln

uppdelad påverksamhetekonomisk föreningochaktiebolag ärvars
varandra, såvidaoberoendeverksamhetsgrenar, är personenavsom

jämförligtdärmedavtal eller påandelsinnehav,aktie- eller sättgenom
ochVerksamhetsgrensådanbestämmanderättenreellahar den över

resultatförfoga desssjälvständigt kan över

med bestämmelsekompletterasdefinitionernabådaDe vem somomen
elfte stycket.iär ägareatt anse som
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Med enligt åttondeägare och tionde styckena den direktavses som -eller förmedling juridisk ellergenom på därmedägerav person -
jämförligt innehar aktie ellersätt andel företaget.i

Närmare beträffande begreppet avsnittägare 2.1.5.se

Den ursprungliga definitionen begreppet fåmansföretag tillkomav
1976 års lagstiftning SOU 1975:54, 1975/76:79,genom SkU 28,prop.

SFS 1976:85. Den omfattade då handelsbolag,även vilka emellertid
undantogs 1990 års skattereform prop. 1989/902110, SFSgenom
1990:650. ställetI infördes begreppet fåmansägt handelsbolag, som nu
definieras i punkt 14 tionde stycket anvisningarna till 32 § KL seav
avsnitten 2.1.2 19.2.samt

Begreppet fåmansbolag infördes i KL långt före 1976 års lagstiftning
fåmansföretag. Med fåmansbolag avsågs enligt 54 femteom § stycket

KL bolag i vilket aktierna "tillett huvudsaklig del eller på därmedägas
jämförligt innehavas direktsätt eller förmedling juridiskgenom av-

fysisk eller fåtal fysiskaperson ett personer".av en person-

Företagsskatteberedningen uttalade i delbetänkandet SOU 1975:54
s. 173 begreppet fåmansbolag,att förekom bl.a. i då gällandesom
35 § 3 KL, varken i motivuttalanden eller i praxis ha fåttmom. syntes
någon klarläggande precisering. Beredningen övervägdemer att
utforma begreppsbestämning på klarläggande ochetten som mer
entydigt skulle fastläggasätt vad menades med fåmansbolag.ettsom
Övervägande skäl talade dock enligt beredningens mening för att
ansluta till gällande fåmansbolagsbegrepp. Avgörande vid
bedömningen borde vissatt hade den reellavara en grupp personer
beslutanderätten i bolaget. Om denna personkrets hade antingen änmer
50 % aktierna i bolaget eller, vid olika röstetal på aktierna,av änmer
hälften borde enligt beredningensrösterna, mening fåmansbolagav ett

för handen.anses vara

I 1975/76:79 s. 70 godtog depattementschefen beredningensprop.
förslag och tillade begreppet fåmansbolagatt sedermera valdes, bl.a.
med hänsyn till de ekonomiska föreningarnaatt inkluderades, termen
fåmansföretag borde utformas med tanke på de situationer där ägaren
eller kunde fullständigtägarna så behärska bolaget i realitetenatt man
inte kunde tala tväpartsförhållande vidett transaktioner mellanom

och bolaget.ägaren framhöllHan vidare uttrycket "ett fåtal" måsteatt
relativt uttryck. Avgörandeett inte detses totalasom antaletvar
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väsentligtdominerande ellermedantaletaktieägare ägare ettutan
företaget.inflytande i

röstvärdeaktiernasframgick intelagtextenursprungligadenAv om
förelåg.inflytandesådantbedömningenvidbeaktasskulle ettav om

ochfalletRÅ visa såemellertidref. kom471986 att attPraxis var
hänseende.i dettalagtextenpreciseradesskattereformårs1990genom

vidareframgårtillanvisningarna 32 § KLstycketniondepunkt 14I av
följande.enligtfåmansforetagintevad är att somansesom

noteradeaktieraktiebolagdockräknas ärfåmansföretag inteSom vars
hellerräknasfåmansföretag inteutländsk börs. Somsvensk ellervid en

första§ 72bostadsaktiebolag iochbostadsföreningar mom.avsessom
inkomstskatt.statliglagenstycket om

aktierRÅ företagregeringsrättenref. fann1651986 atträttsfallet1 vars
fåmans-omfattadesOTC-noterade intebörsnoterade eller avvar

RÅ ref. 1151989iregeringsrätten attfannDärefterföretagsreglerna.
fondbörsStockholmsuppförda påaktierföretaghellerinte varvars

skulles.k. O-listan,aktier, denoregistreradeforlista varaanses
fåmansforetag.

bolagemellertid endastskattereform undantogsårsGenom 1990 vars
OTC-noterade frånfondbörs ellerStockholmspåaktier noteradevar

tillhänvisningframgickfåmansföretagsbegreppet. Detta genom en
1985:571dåvarande lageni"aktiemarknadsbolag"begreppet om

RÅ analyserade250rättsfallet 1992värdepappersmarknaden. I not.
O-listebolagintevarförfrågangrundligt ävenSkatterättsnämnden

RÅdärvidkonstateradeNämnden attskattereformen.undantogs genom
detoch1989/90:110i attinte kommenteratsref. 1151989 varprop.

fannNämndenlagstiftningsarbetet.irättsfallet observeratsosäkert om
forsaknadesstödmed detta,förhöll sigdethuremellertid oavsettatt,

nämndensochordalydelsesinundantagsregelntillämpa utöveratt
fåmansforetag.O-listebolagetaktuelladetdärför ettblevslutsats att var

i beslutet.ändringgjorde inte någonRegeringsrätten

insiderlagentillflyttatsaktiemarknadsbolag överdefinitionenSedan av
aktierbolagomfattatillutvidgatsdär ävenoch1990:1342 att vars

punkt 14iundantagetändradesmarknadsplatsallmännoterades på en
lagändringtill 32 § KLanvisningarnanionde stycket genom enav -

SFS1992/93:108,januari 1993 prop.kraft den 1trädde isom
svensknoterade vidaktier"aktiebolagtill är1992:1596 envars-
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börs". I 1992/93:108 konstaterades begreppet aktiemarknads-prop. att
bolag inte hade omfattat O-listebolag. Departementschefen angav
därefter hans inställningatt undantagen från deatt särskildavar
fåmansföretagen inte borde omfatta andra bolag sådana hadeän som
aktier noterade vid börs. Ett bolag aktier noterades påen vars en
auktoriserad marknadsplats skulle således inte omfattas dettaav
generella undantag.

Genom ändring i nionde stycket trädde i kraft den juli1 1997en som
och skall tillämpas första gången vid 1998 års taxering prop.
1996/97:150, SFS 1997:447 skall inte heller aktiebolag aktier ärvars
noterade vid utländsk börs räknas fåmansföretag. I propositionensom
kommenteras inte ändringen. Man konstaterar endast aktiebolag,att

aktier noterade vid svenskär börs, enligt gällande lag intevars en nu
räknas fåmansföretag och motsvarande bör gälla företagetattsom om

på utländskär börs.noterat en

Det har varit oklart begreppet fåmansföretag omfattarävenom
utländska företag. förarbetenaI prop. 1995/962109, 69 tills. en
lagändring i 3 § 12 SIL, de s.k. 3:12-reglema SFS 1995:1626,mom.
uttalas bl.a. följande.

Regeringsrätten har konstaterat 3 § 12 SIL inte kan tillämpasatt påmom.
RÅutländska bolag 1994 ref. 3. Av Regeringsrättens dom torde också den

slutsatsen kunna dras detsamma gäller vid bedömningenatt vad utgörav som
fåmansföretag enligt definitionen i KL. utländsktEtt företag omfattas alltså
inte definitionen fåmansföretag i KLett i det avseendetav änannatav ävenatt
indirekta innehav via utländskt företag kan beaktas.ett

RSV konstaterar i sina rekommendationer beskattningm.m. om av
fåmansföretag, delägare m.fl. RSV S 1997:6, 3 i denna frågas.
följande.

Vid bedömningen företag skall fåmansföretagett utgöraav om ettanses
beaktar enligt punkt elfte14 stycket anvisningarna till 32 § KLman ävenav
aktier eller andelar innehas förmedling juridisk Medsom genom av en person.
juridisk kan Ägersåväl svenska utländska företag. fysiskperson avses som en

exempelvis danskt aktiebolag iett sin harperson svenskttur ettsom
dotterbolag får det svenska dotterbolaget fåmansföretag.utgöra ettanses

Som utvidgades emellertidnämnts nyligen undantaget för bolagnyss
med börsnoterade aktier till omfatta bolag aktieratt även ärvars
noterade vid utländsk börs. Denna utvidgning leder onekligen tanken
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finnsförarbetenafåmansföretag. Ikanutländskt bolagtill ettatt ett vara
utländska bolagvarituppfattningentyder attemellertid inget attsom

jfrfåmansföretagkunnabordeellerkunnat prop.varavara
i 3 §fåmansföretagdefinitionen191,1996/97: 50l även avses.

niondeändringengenomfördastycket SIL. Dentredje12 avmom.a
ordalydelsesinstrikt enligttolkasbakgrunddennabl.a.börstycket mot

påsikteenbartbörsnoteringutländskförundantaget tarinnebärande att
betydelsetolkningmed dennafårLagändringenaktiebolag.svenska
fåmansägtsvensktfalletsällsyntagissningsvisi det att ettbara ytterst

utländsk börs.väl påsvensknoteradeinteaktierbolags är men

bostadsaktiebolagochbostadsföreningaräktaför s.k.Undantaget
innebäraoch kanskattereformårs sägas1990tillkom engenom

RÅ 1:98.1978praxiskodifiering av

filialregelndefinitionen är ettsubsidiära atttill denBakgrunden --
saknaskanoch företagetmellan trotstvåpartsförhållande ägarenreellt

framförallt företagantal Det ärföretaget störreägs ettatt personer.av
ochkonsulterläkare,yrkesutövare,friainommed t.ex.ägare gruppen

filialregelnUtmärkande förregel.dennaberöraskanadvokater, avsom
varandraolikapådelatsharpå företagsikteden avär att tar uppsom

detförelågdepartementschefenEnligtverksamhetsgrenar.oberoende
iverksamhetsinbedrev egetyrkesutövarefriarisk för att som

inflytandereellasittbibehållandemedfrestasskulleaktiebolag att av
delägare.med mångaaktiebolagtillverksamhetenformellt överföra ett

ochfallfilialregeln i tvåtillämplighetenRegeringsrätten har prövat av
gällde revisorerfalletdem. Deti någottillämpligdeninte funnit enaav

RÅ gälldefalletdet andraoch1:521978konsulterarbetade somsom
privatprakti-omfattadeverksamhetAktiebolag,Praktikertjänst vars

RÅ 1:97.1978mottagningarläkare/tandläkaresserande

fåtalettBegreppet2.1

1975:54betänkande SOUi sittuttaladeFöretagsskatteberedningen
tidigareidetfåmansbolagbegreppettill attanslutningi174s.

antalhögstaangivits detintelagstiftningssammanhang sompersoner
fåtal.skullefrågaför ettikunde ingå attägargruppen vara om
fåtal,kunde utgöra10-20 ettdockBeredningen attantog personer

Enligtvarandra.medbesläktadedeflerasannolikt även varom
högre,väsentligtliggabordeuppfattning gränsenberedningens
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närstående borde räknas enhet och avgörande bordepersoner som en
den reella beslutanderätten i bolaget. Andra preciseringarvara än

motivuttalanden ansågs skapa problem, både det gälldenär att
förhindra missbruk och vid gränsdragningar.

Departementschefen anförde redan tidigare återgivits undersom-
2.1.1.1 det honom lanseradeatt begreppet fåmansföretagav senare-
borde utformas "med tanke de situationer där ellerägaren ägarna
kan så fullständigt behärska bolaget i realiteten inte kanatt talaman om

tvåpartsförhållande vidett transaktioner mellan och bolaget".ägare
Han ansåg emellertid det svårt kommaatt generellatt närmarevar en
avgränsning vad beredningenän gjort och godtog i princip
beredningens förslag. betonadeHan dock uttrycket fåtal måsteatt ett

relativt uttryck. Avgörande skulle inteett det totalases antaletsom vara
aktieägare antalet med dominerandeutan ägare eller väsentligt
inflytande i företaget.

Vid riksdagsbehandlingen SkU 1975/76:28 gjordes inte något
uttalande i fråga begreppet "ett fåtal". Däremot hade regeringenom
föreslagit fåmansföretag skulle räknasatt som

aktiebolag,a ekonomisk förening och handelsbolag, aktierna ellervari
andelarna till huvudsaklig del eller på därmed jämförligtägas sätt
innehavas

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

Ordet huvudsaklig hade i förarbeten och rättspraxis innebäraansetts
sjuttio till åttio För få adekvatprocent. uttryck för den åsyftadeatt ett
uppfattningen fåmansföretag skulleatt föreliggaett anses om en
begränsad personkrets innehade antingen femtioän procentmer av
aktierna eller, vid olika röstetal aktierna, femtioän procentmer av

föreslog skatteutskottetrösterna, därför ordet "huvudsaklig" skulleatt
bytas till "övervägande del". blevut Detta också riksdagens beslut.

I RSV:s rekommendation RSV S 1997:6, har4 vads. avser-
huvuddeñnitionen lämnats följande rekommendation.-

Som fåtal bör högstett 10 Härvid räknas helapersoner anses personer.
närståendekretsens innehav enda individuellt ägande.ett Detta innebärsom att
antalet delägare i fåmansföretag kanett väsentligt 10. saknarstörre Detänvara
betydelse delägarna bosatta här i riketär eller inte, liksom delägarnaom ärom
svenska eller utländska medborgare.
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fysiskomfattas uttrycket "enantal kanVilket högsta som avpersoner
Heltkan svårteller fåtal fysiska personer" avgöra.attett varaperson

betecknasmåsterekommendation, 10dock RSV:sklart är att personer,
språkbruk uttrycketEnligt vanligthögstaabsolut gräns. synessom en

omkring femomfatta flerknappast än personer.

såstyrker fåtal kanRegeringsrättenpraxis frånNågon att ett avsesom
Över rättspraxis därhuvudfinns inte.tiomånga ärtagetpersonersom

sammanhängerganskasin Dettafrågan ställts på spets mager.
eller tvåfåmansföretag dominerasde flestamedantagligen att av en

RÅ visst stöd för RSV:sref. dock1986 47familjer. gerpersoner
fåtalhavida sjuuppfattning så till utgöra ettansettsatt synespersoner

röstvärde;aktiernasinnehade tillsammans 52,7sju procent avpersoner
betydelsen aktiernaprövningemellertid föråterforvisadesmålet attav

OTC-listan.noterade påvar

RÅ andelarna ifråganref. uppkom94,rättsfall, 1988I ett enomsenare
fysiskafåtalägdeshuvudsaklig deltillbostadsrättsförening ettav
internareglernatillämpninggälldemålet omavpersoner

vilketnio medlemmarBostadsrättsföreningen hadeaktieöverlåtelser.
samtliga andelar.omkringmedlem ägde 11varjeinnebar procentatt av

krävdeshuvudsaklighet, 70 80kravet påuppnå procent,För att -
räknadesaktieinnehavmedlemmarnassjuåtminstonedärmed att av

medlemmarnakonstaterande ingaUndermed procent.71 l77 att av
tillinteaktiernafann regeringsrättenvarandranärstående till attvar

innehadesdärmed jämförligteller påhuvudsaklig del ägdes ettsätt av
fåtalrättsfalletdrasfåtal slutsats måste ärDen att ettavpersoner. som

RÅ aktiernavilket måli1984 Aa 95färre sju. Se ävenär än -
Bolaget ansågs inteinnehades fjorton utgöratill lika delar personer.av

huvudsaklig delsåledes inte tillansågsfåmansbolag aktiernaett
fåtal personer.innehas ettav

uttrycket "eninnebördenskattemässigadenvisarGenomgången att av
talarosäker. Detfåtal fysiska personer"ellerfysisk är mestaettperson

och tiomellan femgår någonstansfor dendock gränsenövreatt

personer.

handelsbolagFåmansägda2.1.2

itionde stycket,enligt definitionenräknashandelsbolagfåmansägtSom
till § KLanvisningarna 32punkten 14 av
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a handelsbolag, fysiskvari eller fåtal jzsiskaetten person personer
andelsinnehavsitt eller på har bestämmandegenom sättannat ett

inflytande; samt

b handelsbolag, verksamhet uppdelad på verksamhetsgrenarärvars
oberoendeär varandra, såvidasom av en person genom

andelsinnehav, avtal eller på därmed jämförligt har den reellasätt
bestämmanderätten sådan verksamhetsgren.över

Definitionen ansluter således till definitionen fâmansföretag. deFörav
fall bestämmelse skall tillämpas på handelsbolagäven skall dettaen
uttryckligen i lagtexten.anges

Den ursprungliga definitionen fåmansföretag omfattade redanav som
tidigare handelsbolag.nämnts även Detta kritiserades dock alltsedan
lagstiftningens tillkomst. Kritikerna menade handelsbolagen,att vars
vinster enkelbeskattas, inte hade sin plats i byggde påett system som
dubbelbeskattning.

Först 1990 års skattereform utmönstrades handelsbolag frångenom
fåmansföretagsdefinitionen och i stället infördes begreppet fämansägt
handelsbolag.

Begreppet skiljer sig från fåmansföretagen på så här krävssätt att att en
fysisk eller fåtal fysiska harett bestämmandeperson ettpersoner
inflytande i bolaget sitt andelsinnehav eller på "Påsätt.genom annat

syftarsätt" bolagsavtalet.påannat närmast Genom bolagsavtalet kan
huvudprincipen varje bolagsman har likaatt vidta åtgärderrätt iatt
förvaltningen handelsbolagets angelägenheter frångås. Begreppetav
fåtal har här innebörd i definitionen fåmansföretag.samma som av

Företagsskattekommittén, föreslog begreppet fåmansföretagattsom
inte skulle omfatta handelsbolag, frågan fåmans-tog upp om
företagsreglerna skulle kunna kringgås konstruktion därgenom en en
fysisk driver verksamhet i aktiebolag och honomett självperson ett av
och aktiebolaget bildat handelsbolag SOU 1989:2 ff..190 Eftersoms.
handelsbolaget inte kunde fåmansföretag, skulle den fysiskeettvara

kunna genomföra transaktioner med handelsbolagetpersonen intesom
möjliga med aktiebolaget. I 1989/90:110 kommenteradesvar inteprop.

denna problematik. Regeringsrätten har behandlat frågan i notisfall,ett
RÅ 1993 372. Målet avsåg förhandsbeskednot. i fråga vissom en
stoppregel kunde tillämpas vid handelsbolags förvärvett av en
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vilkenförbostadskulle användasVillafastighet en personsomsom
sin allaAktiebolagen ägde iaktiebolag.aktier i tvåsamtligaägde tur

reglerklargjorde bara deRegeringsrätteni handelsbolaget.andelar att
kunde tillämpas påhandelsbolagfåmansägdaomfattaruttryckligensom
tillämplig.stoppregeln intesåledesoch fanndessa bolag att var

Företagsledare2.1.3

styckettolftei punkt 14definieratföretagsledareBegreppet är av
följande.enligttillanvisningarna 32 § KL

skallhandelsbolagfåmansägtellerfåmansföretagföretagsledareSom i
närståendeellertill följdeller deden egetavpersoner somanses

liknandeellerandelsinnehav företageteller iaktie- annanpersons
där frågaföretaget ellerinflytandeväsentligt i ärgrund har ett om-

denstycket beller tiondeåttonde stycket bföretag i somsom avses -
ochVerksamhetsgrenbestämmanderätten vissreellahar den över

resultat.dessförfogasjälvständigt kan över

1976.infördes åroförändrad sedan denDefinitionen sak behållitshar i
förslagnadepartementschefen deanförde731975/76:79l attprop. s.
grundträffa denavseddahandstoppreglerna i första att avsomvar
hadeandelsinnehavaktie- ellereller närstående etteget personers

grundassåledesInflytandet skullei företaget.väsentligt inflytande
departements-emellertid enligträckteägarintresset i företaget. Det

bordeföretaget detinflytande iväsentligtchefen hainte med utanatt ett
styrelseledamot ianställd ellerdenneregelmässigt krävasdärtill att var

företaget.

vilka fallbehandlat i1997:6, 6rekommendation RSV SiharRSV s.
andelsinnehav haraktie- ellerfamilj, etttillhörden genomsomensom
företagsledare. RSVkanföretaget,inflytande iväsentligt anses som

följande.anför

sinarbetsuppgifter,sinafamiljemedlem,sådanbör endastNormalt som genom
ställninginflytelserikharförhållandenliknandeutbildning eller somansesen

elleranställdfamiljemedlemförhållandetdetEnbart ärföretagsledare. att en
grundtillräckligdärför intefåmansföretagetistyrelseuppdraginnehar utgör

företagsledare.också skallvederbörandeför att anses som
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Väsentligt inflytande bör, enligt RSV:s rekommendation, i regel inte
föreligga det direkta och indirekta innehavet aktier/andelaranses om av

mindreär 20 % samtligaän aktier/andelar eller andelav av samma av
i bolaget.rösterna Omständigheterna i det enskilda fallet kan emellertid

leda till bedömning och exempel sådana omständigheterannan som
i rekommendationennämns vederbörandes ställning, arbetsuppgifter

eller andra befogenheter i företaget han fått avtal eller påsom genom
Ävenliknande grund. den omständigheten särskiltannan att

fördelaktiga avtal ingåtts med företaget kan viss betydelse förvara av
bedömningen företagsledare ellerär inte.av om en person

Begreppet företagsledare har RÅantal gångerprövats i praxis. Iett
1980 1:80 fråga inkomstfordelning mellan makar ivar om ett
livsmedelsaktiebolag till lika delar ägdes dem båda. Någon VDsom av
fanns inte och styrelsen utgjordes med hustrunav mannen som
suppleant. Regeringsrätten konstaterade i egenskapatt mannen, som av
styrelse svarade för bolagets organisation och förvaltning, attvar anse

företagsledare enligt 35 § 1 KL. Det förhållandetsom atta mom.
hustrun hade företaget och utbildad i branschenstartat ansågs intevar
leda till RÅhon företagsledare.ävenatt 1986 ref. 111 gälldevar
fördelning vinst mellan företagsledaren och hans barn. Frågaav var om

kommanditbolag bedrevett grossiströrelse inom damkonfektions-som
branschen. bolagetI fanns 330 andelar. Av dessa ägde fadern 11
andelar och hans barn 33 andelar Flertalettre resterande andelarvar.
ägdes närstående till fadern. Regeringsrätten konstaterade fadernav att
på heltid arbetat iVD bolaget. Med hänsyn till ochsom eget
närståendes andelsinnehav i bolaget ansågs fadern företagsledare. Isom
RÅ 1987 ref. 113 frågan två makar eller båda skullevar vem av om

företagsledare i bolaget helägt dotterbolag tillanses som ettsom var
aktiebolaget Makarna Sten och Märta ägde 20 % aktierna ivar av
moderbolaget F. Resten ägdes makarnas barn. Sten arbetadeav sex
heltid i I lön. Märta iVD F och arbetadeutan för underI 1000ävenvar
tim. Kammarrätten anförde svarade för produktionatt ochmannen
utveckling verksamheter medan hustrun ansvarig förav nya var
ekonomi, administration och personalfrågor. Kammarrätten fann inte

haftMärta sådana uppgifterutrett i dotterbolagetatt I hon skulleatt
företagsledare. Regeringsrätten gjorde ändring ianses som

kammarrättens dom.
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Närstående1

stoppreglerna idels i de särskildaförekommernärståendeBegreppet
definitionentill dels ianvisningarna 32 § KL,punkt 14 avav

företagsledarbegreppet.

stycketpunkt trettondeåterfinns i 14närståendeDefinitionen avav
följande lydelse.och hartill 32 § KLanvisningarna

närståendeanvisningspunkt skall såsomdennaVid tillämpning av
ellermake, avkomlingoch morföräldrar,föräldrar, far-räknasperson

avkomlingmake ellereller syskonsmake, syskonavkomlings samt
nämndaskattskyldige eller någondendödsbo ärvari personerav

fosterbarn.jämväl styvbarn ochMed avkomlingdelägare. avses

infördes år 1976.sedan denförändratshar inteDefinitionen
definition igällande 35 § 3överfördes från dåNärståendekretsen mom.

till släktkretsensmotiveringtionde stycket NågonKL. närmare
förarbetena.inte lämnats iomfattning har

skattelagstiftningen.håll Förutomflera inärstående finns påBegreppet
de s.k. 3:12-i SIL,finns begreppet 3 § 12stoppreglernai a mom.

närståendebegrepp,utvidgatemellertid någotgällerreglerna. Här ett se
tredje ochnärståendebegreppet i punkt 11avsnitt Vidare finns17.1.

förangående avdragtillanvisningarna 23 § KLfjärde styckena av
kanavsnitt Härnaturtillgångar, 17.3.substansminskning seav

tillnärståendehandelsbolagfåmansägdaochfåmansföretag envara
sådantföretagsledare ifysiskafysisk den är ettpersonenperson om

andelar i detta.aktier ellerbolag ellerföretag eller äger
lagen 1993:1539också i §definieras 3Närståendebegreppet om

klassificeringenoch vidnäringsverksamhetför underskottavdrag avav
reglerna kringsamband medandra stycket KL. Iifastigheter 5 §

används någottill 21 § KLanvisningarnapunkt 3tomtrörelse ettav
make.syskonssyskon ochingår intenärståendebegrepp. Härsnävare

förhindra vissasamtliga falli närabestämmelsernaSyftet med attär att
kringgåendeförutnyttjasskattskyldigedenanhöriga till ett av

lagstiftningen. -

intagenfinnsheller med densammanfaller inteNärståendekretsen som
Förbudetkap. § ABL.låneförbudsregler 12 7aktiebolagslagens moti

förkretsenden ipersonkrets KL. Ividarepenninglån omfattar änen
och makessvärföräldrarexempelvisnämligenlåneförbudet ingår även

Även i kap. 3 §konkurs finns 4återvinning ivadsyskon. avser
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konkurslagen 1987:672 utvidgat och allmänt hålletett mer
närståendebegrepp. Syftet emellertid här huvudsakligenär även att
förhindra kringgående lagstiftningen.av

Genom den allmänna regeln i 65 § KL utvidgas begreppet närstående
ytterligare. dettaAv lagrum följer nämligen bestämmelseratt som avser
gift skattskyldig gäller demäven gifta, leverutan attsom, vara
tillsammans, dock endast de tidigare varit gifta eller har eller harom
haft barn. Enligt 3 kap. 1 § andra stycket lagengemensamma
1994:1117 registrerat partnerskap skall bestämmelser i lag ellerom

författning med anknytning till äktenskap och makar tillämpas påannan
motsvarande registrerat partnerskap och registreradsätt partner om
inte följer vissa undantagsregler i kapitel.annat Då dessaav samma
undantag inte berör skallKL låtit registrera sittäven personer som
partnerskap makar.anses som

Med den valda lagstiftningstekniken har begreppet närstående naturligt
RÅinte vållat några problem. Av 1987 ref. framgårstörre 125 attnog

delägare i dödsbo inte räknas närstående det dödsboetärsom om som
skattesubjekt. harär Detta otillfredsställande vadansetts avser

överlåtelse andelar i handelsbolag, där specialreglering införts iav en
lagen 1992:1643 särskilda regler för beskattning inkomst frånom av
handelsbolag i vissa fall. utvidgatEtt närståendebegrepp gäller enligt
dessa regler innebär4 §. Det dödsbo säljer andel inäratt ett etten

RÅhandelsbolag delägare i dödsboet skall närstående. Ianses som
ref.1990 22 uppkom frågan aktiebolag, ägdes denettom som av

skattskyldiges omyndiga barn och förvärvat fritidshus tillettsom
underpris från den skattskyldige, kunde närstående till denanses som

RÅskattskyldige. Frågan besvarades nekande jfr 1988 ref. 85även
lagen 1980:865 skatteflykt ansågs tillämplig.motmen

Ett förslag till ändring närståendekretsen har lagtsav av
företagsskatteutredningen i delbetänkandet SOU 1993:29 vad avser
tillämpning de s.k. 3:12-reglerna. Enligt utredningens uppfattningav
s. 106 har syskon typiskt inte sammanfallande ekonomiskasett
intressen. Syskon och andra i olika syskonkretsar borde enligtpersoner
utredningen kunna samverka i ekonomisk verksamhet, t.ex.en genom

syskon kapital i verksamhet där syskonatt ett satsar ett ärannaten
aktivt, och behandlas oberoende varandra i skattehänseende.av
Utredningen föreslog därför i olika syskonkretsar inteatt personer
skulle behandlas närstående till varandra. Förslaget har inte lett tillsom
lagstiftning.
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Ägare delägare2.1.5 -

punkt elfte stycket anvisningarna till finnsI 14 32 § definitionKLav en
vad med ägare.av som avses

Med enligt åttonde och tionde styckena den direktägare avses som -
eller förmedling juridisk eller därmedpåägerav persongenom -
jämförligt innehar aktie eller andel företaget.isätt

användas det gäller konstateraRegeln avseddär när att ettatt om
fåmansföretag eller fåmansägt handelsbolag föreligger eller inte.ett

definitionen emellertidSåvitt gäller fåmansägda handelsbolag kan
utformad eftersom begreppet intemindre lämpligt ägaresägas vara

sådana bolag.finns i definitionen av

och därförfåtal fysiskaföretagOm utgörägs ettettett personerav
dotterföretagalltså helägtfåmansföretag kommer utgöraäven att ettett

dotterföretaget indirektfåmansföretag eftersom aktierna i ägs ettav
fåtal fysiska personer.

räknasendast fysiskamärka detAtt närär äratt som manpersoner
fåmansföretag föreligger eller inte. Juridiskafastställaskall ettom
således inte med här. sakräknas Enägande är ettomannanpersoners

bulvanförhållande skapats.

juridisk rättsläget någotindirekt ägandeVad gäller genom person synes
till enbart vissa juridiskainskränkningoklart. Någon personer,

således i ochinte i lagtexten.exempelvis fåmansföretag, Dengörs ger
juridiskaägande kan ske via alla slagsför sig stöd för att personer,

handelsbolag,dödsbon,utländska,såväl svenska t.ex.som
börsnoterade bolag m.fl.

exempelvis vadföreligga i praktikentorde dockVissa inskränkningar
stiftelser.föreningar ochgäller ideella

antagitsedan denjuridiskföreningideellEn är att personanse som
ideellknappast talastyrelse. kan dockstadgar och Man attutsett om en

dessexempelvis aktieinnehav, indirektförmögenhet,förenings ägs av
denlikaså juridiskstiftelse betraktasmedlemmar. En person omsom en

föreskrifter. stiftelse saknarEnuppfyller stiftelselagens 1994:1220
således i stiftelsesinstitut. liggersjälvägande Det natur att ettägare en

RÅ ref.i fråga jfr 1976 75. Enindirekt ägande inte kan komma annan
bulvan föreller stiftelse kan fungeraideell föreningsak är att somen
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Ärden verkliga falletså torde,ägaren. vid prövningen företagettav om
fåtal deägs bulvanen ägda aktiernaett innehavdaav personer, av anses

huvudmannen jfr 1989/90:11O 678.av prop. s.

RSV utesluter i sin rekommendation RSV S 1997:6 under avsnittet
2.1 angående huvuddefinitionen fåmansföretag intes. 4 någonav

juridiska i fråga indirekt ägande. HandledningIgrupp av personer om
för beskattning inkomst och förmögenhet vid 1998 årsav m.m.
taxering, del 1187, konstaterar RSV emellertid under det avsnitts.

gäller begreppet delägare, något ägande via stiftelse inte kanattsom
förekomma.

Uttrycket "äger eller på därmed jämförligt innehar" syftar bl.a.sätt
fallde i kap.3 aktiebolagslagen.15 § sådanaI fall kansom avses

föreligga för denrösträtt erhållit nyttjanderättentestamentesom genom
till eller till avkomst aktierrätten han eller honav om genom
bestämmelse i erhållit företräda aktierna och,testamentet rätt att
beträffande avkomsträttshavaren, aktierna till tryggande hansatt av
avkomsträtt skall under särskild vård jfrsättas 1989/90:11Oprop.

678.s.

RSV rekommenderar beroende på omständigheterna i detatt man -
enskilda fallet med ägande bör jämställa till förvärv aktier irätt av
bolaget, optionsrätt eller konvertibla skuldebrev RSV St.ex. genom
1997:6 4. Frågan inte ha i praxis.prövatss. synes

Stoppreglerna innehåller begreppet delägare på flera ställen i punkt 14
anvisningarna till 32 § KL. Lagstiftningen innehåller emellertid inteav

någon uttrycklig definition begreppet delägare.av

Begreppet delägare inte ha innebörd vid tillämpningsynes samma av
fåmansföretagslagstiftningen vid definitionen begreppetsom av

Åtskillnadfåmansföretag. måste således mellan det falletgöras att
fråga fåmansföretag föreligger eller inte ochär det falletett attom
saken gäller ägare/delägare skall träffas viss stoppregel.om en av en

RSV inne på denna problematik i sin rekommendationär RSV S
1997:6 under avsnittet 2.4 och anför bl.a. följande.

Juridisk vinst i princip dubbelbeskattas, bör vid tillämpningenperson, vars av
fåmansföretagslagstiftningen inte delägare i fåmansföretag elleranses som
fåmansägt handelsbolag. Vid bedömningen fysisk eller dödsboav om person
skall delägare i sådant företag jämställs indirekt ägandeettanses som genom
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förmedling juridisk med direkt ägande. Härvid bör endast ägandeav person
förmedling fåmansföretag eller fåmansägt handelsbolagannatgenom av

beaktas och inte exempelvis ägande börsnoterat bolag eller bolagannatgenom
inte fåmansföretag eller fåmansägt handelsbolag.är detNärattsom anse som

gäller indirekt ägande förmedling utländsk juridisk bör dettagenom av person
jämställas med direkt ägande den utländska juridiska skulle varitom personen

fåmansföretag den varit svensk juridiskatt ettanse som om en person.

Indirekt ägande, dvs. ägande Förmedling juridiskgenom av en person,
har således betydelse främst vid prövningen företag utgörett ettav om
fåmansföretag eller inte. omständighetenDen moderbolag äratt ett
delägare i dotterbolag och därmed formellt omfattas fleraett av-
stoppregler torde däremot inte kunna åberopas för tillämpningen av-
stoppreglerna transaktioner inompå koncernen. hinderNågot mot att
tillämpa stoppreglerna på transaktioner mellan exempelvis den fysiske

moderbolag och dotterbolag till moderbolaget tordeägaren ett ettav
inte föreligga jfr Tjernberg, SN 1995 ff.472även s.

överväganden2.2 och förslag

Allmänt2.2.1

kanDet till början anmärkas de i punkt 14 anvisningarna tillatten av
32 använda begreppen fåmansföretag,§ KL närstående m.fl. har
betydelse i andra avseenden för tillämpning lagstiftningenäven än av

fåmansföretag. finns exempelvis kopplingDet mellan denom en
lagstiftningen och de s.k. 3:l2-reglerna. Vi återkommer tillsenare
dessa spörsmål se avsnitt 17.1.

Vår uppgift ställning till i vad mån stoppreglerna kan avskaffas.är att ta
Blir vår slutsats samtliga stoppregler bör slopas saknas givetvisatt
anledning lämplighetendiskutera gällande definitioner. Detatt av nu
kan denna bakgrund naturligt bedöma behovet demot attsynas av
materiella stoppreglerna exempelvis de särskilda reglerna vid-
överlåtelse uthyrningoch egendom och rörande fördelning mellanav
makar och barn fåmansföretags inkomst innan de olikaettav -

Åbegreppen analyseras andra sidan kan det förasvårtnärmare. attvara
meningsfull diskussion de materiella reglernas existens-en om

berättigande ha säker uppfattning vilka ochutan att en om personer
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företag skall träffas dem. Till saken hör också,som av som nyss
något totalt avskaffandeantytts, dessa begreppatt knappast kanav

komma i fråga så länge 12-reglerna finns kvar.som

Vi har för behandla begreppen fåmansföretagstannat att m.fl. fore
genomgången de materiella reglerna. Tills vidare avstår dock frånav

behandla de fåmansägda handelsbolagen.att Framställningen i detta
avsnitt med andra 0rd endast aktiebolag och ekonomiskaavser
föreningar.

2.2.2 fåmansföretagBegreppet

fåmansföretagEtt föreligger röstetalet för aktierna i svensktettom
aktiebolag till hälften innehas fyra eller färreän fysiskamer av personer.
Aktier makar och deras barn underägs år18 ägdasom av anses av en
fysisk Motsvarande gäller i fråga svenska ekonomiskaperson. om
föreningar.

2.2.2.1 Huvudregeln

Givet behov föreligger stoppregler riktadeatt transaktionermotav
mellan aktiebolag i det följande utelämnas praktiska skäl deav
ekonomiska föreningarna och deras ägarkrets någon allvarligaresynes
kritik inte kunna riktas det nuvarande fåmansforetagsbegreppet.mot
Även framdeles bör således reglerna sikte bolagpå dominerasta som

eller fåtal fysiskaettav en personer.

Som framgår redogörelsen för gällande dagensrättav synes
fåmansföretagsbegrepp kunna upphov till tillämpningsproblem i tvåge
hänseenden, nämligen dels behandlingen utländska företag, delsav
tolkningen uttrycket fysisk"en eller fåtal fysiskaettav person

Vadpersoner". gäller sistnämnda uttryck osäkerhet föreliggasynes
såväl rörande det högsta antal kan fåtalutgöra ettpersoner som anses

i vilken utsträckning närstående skall räknas endasom personer som en
Från tillämpningssynpunkt skulle givetvis mycketperson. vunnetvara

dessa oklarheter undanröjdes direkt i lagtexten. Samtidigt förhållerom
det sig otvivelaktigt så precisering det möjligt för deatt gören
skattskyldiga lägga sig utanför det definierade området. Viatt strax
bedömer dock risken för skattebortfall grund sådana åtgärderav som
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liten. civil- och associationsrättsliga torde,De regelsystemenytterst
bortsett från de fall då makten koncentrerad till begränsadär yttersten

praktiskt alltid ha långt betydelse för fördelningenstörretagetgrupp, av
i aktiebolagägande och inflytande de konsekvenser kanänett som

följa blir tillämpliga.stoppreglerattav

Vi föreslår den redovisade bakgrunden uttrycket eller ettmot attnu en
direkt antalsangivelse.fåtal med Enligt vårersätts enpersoner

effektivitetsförluster tilluppfattning kan antalet bestämmasutan en
praxis. lämpligtlägre nivå vad följer dagens Detän attav synessom

fåmansföretag till sådana företag i vilka fyra ellerbegränsa begreppet
hälftenaktier de harfärre fysiska så många änäger att avpersoner mer

fyradet nödvändigt med fler dei bolaget. Så änrösterna är att tasnart
röstmajoritet blir företaget alltså inteaktieägarna för uppnåstörsta att

fåmansföretag.ettatt anse som

varandrasikte det fallet aktiernaVad på ägsattsagts tar avnu
föreslagna fyraregeln sig däremotoberoende fysiska Den terpersoner.

intressesfär.tillfredsställande aktieägarna tillhör Attmindre sammaom
enda tordevissa närstående skall räknas varasom en person

dock hävdasrättvisesynpunkt. Olika meningar kanofrånkomligt från
bestämmas.gäller kretsen skallvad hur snävt

betrakta kärnfamiljen,mening rimligaste lösningenenligt vårDen är att
barn, endaprincip föräldrar och deras Endvs. i personsom en person.

normalbarn till dess denne uppnåtti detta sammanhang räknasbör som
uppfattning kommerfyllt är. Med dennamyndighetsålder, dvs. arton

behandlas självständigamyndiga barnsåledes ägare.att som

ägandebestämmelsen indirektden nuvarandeAnledning ändraatt om
eventuellabl.a. omyndiga barnsföljerföreligger inte. Härav att

medkommer räknasindirekta innehav aktier att sammanav
föräldrarnas innehav.

helt klartför gällande det interedogörelsenSom framgått rätt är omav
Medomfattar utländska företag.fåmansföretagbegreppet även

attförhindra sådanasyften,utgångspunkt i stoppreglernas atta
genomförs för uppnåoch desstransaktioner mellan företaget ägare att

framstå naturligt inteskattefördelar, kan detinte motiverade attsom
bosattföretag. här i rikettill svenska Ombegränsa reglerna en

förskattskyldigi princip oinskränktföretagsledare/delägare, ärsom
transaktioner medförmånersina inkomster, uppnåralla egetettgenom

tillför detta bör ledatalar åtskilligtföretag i utlandet, att samma

3 18-5513
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konsekvenser transaktioner genomförts med svensktettsom om
företag. detta talar deMot materiella stoppreglerna inte kanatt
tillämpas på utländskt företag härvid bortses från det falletett att
företaget bedriver verksamhet i Sverige från fast driftställe e.d.. Inte
heller den del fåmansföretagslagstiftningen sikte påtarav som
företagens uppgiftsplikt kunna få effektnågon utländsktettsynes
företag.

Skäl kan således anföras både för och låta fåmansföretags-emot att
begreppet omfatta utländska företag och därmed företagens eventuella
svenska ägarkrets. Med beaktande bl.a. det nuvarande rättsläget harav

emellertid slutligen intagit den ståndpunkten utländskt företagatt ett
inte bör fåmansföretag. bör förtydligas dettaLagtexten iettanses som
hänseende.

Filialregeln2.2.2.2

Filialregeln framgått, sikte aktiebolag ellertar, som ovan
ekonomiska föreningar omfattar antal verksamhetsgrenarstörreettsom
enmansföretag oberoende varandra. sådana företagFörär attsom av
skall räknas till fåmansföretagen krävs den reellaatt
bestämmanderätten Verksamhetsgren och möjlighetenöver atten
självständigt förfoga dess resultat ligger hos endastöver en person.
Denna bestämmanderätt skall ha uppnåtts grundpå av personens
aktie- eller andelsinnehav, elleravtal på därmed jämförligt sätt.

Regeln kan ha kommit till för förhindra kringgåendesägas att ett av
Ävenhuvudregeln. med förslagvårt till ändrad huvudregel har

ñlialregeln denna funktion fylla. Någon ändring Filialregelnatt av synes
därför inte motiverad.

företagsledare2.2.3 Begreppet

För skall företagsledare räcker det inte medatt atten person anses som
denne har väsentligt inflytande i företaget på grund sitt aktieinnehav.ett av

väsentliga inflytandetDet skall grunda sig på dennes ställning iäven
företaget.
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Begreppet företagsledare har central betydelse vid tillämpningenen av
stoppreglerna. Någon allvarligare kritik kan inte riktas denmot
nuvarande innebörden detta begrepp.av

Begreppet framgått det tidigare medvetet utformatär vagtsom av av
lagstiftaren för kunna träffa den avsedda kretsen. RSV har preciseratatt
begreppet anvisningar och rekommendationer och praxis hargenom
klarlagt begreppet ytterligare. Enligt rekommendationerna bör ett
väsentligt inflytande inte föreligga aktieinnehavet mindreäranses om

inte20 % omständigheterna i det enskilda fallet kan leda tillän om
bedömning.annan

givetvis frånDet tillämpningssynpunkt föredra klar gränsatt attvore en
angående det aktieinnehav krävs för skallattangavs som en person

ha företagsledande ställning. kan dock tänkas fall dåDetanses en en
med endast mindre aktieinnehav kan ha företagsledandeettperson

ställning och fall då med aktieinnehav kan saknastörreetten person
sådan. Förutsättningen för skall haatt en person anses en
företagsledande ställning måste enligt vår mening förutom-
aktieinnehavet denne har sådan ställning i företaget hanatt attvara en-
eller hon har väsentligt inflytande företagets löpandeöverett
förvaltning.

Av betydelse i sammanhanget givetvis fåmansföretag enligtär att ett
vårt förslag endast kan föreligga högst fyra mednäranses personer
kärnfamiljer har aktiemajoriteten röstmajoriteten i företaget. Om
exempelvis fyra drygt hälften aktierna i företagäger ettpersoner av

varje innehav aktiepostema lika inte 12,5utgör är änstoraom mer- - -
det aktiekapitalet. eller13 % totala vilka i detta fall skallVemav som

ha väsentligt inflytande eller ingen skall ha dettaettanses om anses- -
torde liksom tidigare jfr dep.chefens uttalande i l975/76:79prop.

få inflytande73 deras och ställning i företaget. Viavgörass. genom
bortser här från minoritetsskyddsreglema i aktiebolagslagen syftarsom
till minoritetsaktieägare inflytande företaget jfr exempelvisöveratt ge
9 kap. kap. och kap.5 10 14 § 12 3 § ABL.

Vi föreslår det klart kommer till uttryck i lagtexten det väsentligaatt att
inflytandet skall grunda sig på såväl aktieinnehavet vederbörandessom

företaget.ställning i Vårt förslag medför ändring i punkt 14en av
anvisningarna till 32 § KL.
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2.2.4 närståendeBegreppet

Närstâendebegreppet inskränks till endast med släktskap iatt avse personer
rakt och nedstigande led make/maka. Syskon räknas intesamtupp- som
närstående i andra fall syskonet under år.18 Syskons make ellerän när är
avkomling räknas inte närståendesom

Som framgått det föregående närståendekretsen relativtärav
vidsträckt. Begreppet, återfinns på många håll iävensom annan
lagstiftning, inte heller enhetligt.är

i förDet och sig önskvärt söka åstadkomma enhetligtatt ettvore
närståendebegrepp på olika områden inom skatterätten. Vi har dock
inte funnit det vår uppgift sådan samlad degöraatt översynvara en av
områden där begreppet förekommer.

Såvitt gäller fåmansföretagen bör närståendebegreppet enligt vår
mening inskränkas. familjFör skall kunnaatt en agera som en

enhet torde krävas släktgemenskap. Dennära närmaregemensam en
släktgemenskapen bör enligt mening inskränkavår sig till släktskap i
rakt och nedstigande led make/maka. Vi föreslår såledessamt attupp-
kretsen skall omfatta föräldrar, mor/farföräldrar, barn, barnbarn etc.

make/maka. Syskon till den skattskyldige bör enligt vår meningsamt
inte räknas närstående i andra fall syskonet under 18 år.än när ärsom
En släktgemenskap kan inte föreligganära sättsamma presumeras
med syskon. Syskonets make eller avkomling bör aldrig räknasvuxna

närstående.som

Vårt förslag medför ändring i punkt 14 anvisningarna till 32 § KL.av

2.2.5 ägare/delägareBegreppet

Någon ändring i sak föreslås inte.

Definitionen i punkt elfte stycket14 anvisningarna till 32 §ägareav av
KL framgår ordalydelsen avsedd användas förär att attsom av
konstatera fåmansföretag eller fåmansägt handelsbolagett ettom
föreligger eller inte. begreppet delägareNär används i de nuvarande
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innebörd begreppetintedet i praktikenstoppreglerna har samma som
avsnittdefinitionen jfr 2.1.5.iägare

och delägaremellan begreppenföreliggeråtskillnad ägareDen som
språkbruk.enligt allmäntvad gällerinte medöverensstämmer som

principmening isåledes enligt vårbörbegreppetDefinitionen av
reglernasakEnsåväl delägareomfatta ärägare. att omannansom

juridiskägare/delägare.träffa samtliga Enbörfåmansföretag inte
träffasi princip intefåmansföretag bördel iäger ett avperson som

ägande skallinte indirektgivetvishindrarsärregler.några Detta att
ellerfåmansföretagföretagprövningenvid utgörbeaktas ettettav om

sinfysisk iendaaktieraktiebolaginte. turOm ägsett personav envars
dotterbolagetmoderbolagetalltså såväldotterbolag blirhar attett som

exempelvisinnehavgällerfåmansföretag. Detsamma genomanse som
dödsbon.föreningar ochekonomiskahandelsbolag,

justering i punkt 14mindreinteföranlederVad vi anfört än avmer en
till § KL.anvisningarna 32
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marknadsvärde,Begreppen3

marknadsmässigmarknadspris,

gällandeochFörarbeten rätt3.1

hartill begreppknutnautsträckningiStoppreglerna är stor som
enligt deförmånerskattepliktigamarknadsvärdet.anknytning till

marknadsvärdet. Dettillregel värderasiskall likasåreglernaallmänna
i olikainnebördbegreppetsbelysaintressetorde därför attvara av

stoppreglerna.särskildapå devi gårinnansammanhang

pris",marknadsvärde "ortensmedgällaallmänhet fårl att avsesanses
uppståemellertidkanobjektet. Detförsaluvärdetdet allmännadvs. en

saknasdetDels kanpris.fastställamedsvårigheterdelhel ortensatt
saknasdetdels kanjämförelseobjekt,alltför fåeller finnas

stårknappastköpare attnågongrundmarknadsvärde på externattav
ocksåkanOsäkerhetöverlåtas.egendomtill denfinna attavsessom

ellersäljar-bedömasskallmarknadsprisethuruvida ettråda urom
köparperspektiv.

diskuteradesstoppreglernai frågainnebördBegreppets avom
kommitténvarvid1551989:2företagsskattekommittén i SOU s.

följande.anförde

påanvändsmarknadsvärdemarknadspris ochmarknadsmässig,Begreppen
detfalli dessavärdetåsyftade ärskattelagstiftningen. Dethåll iflera som

tjänsten.elleregendomenbetala förbereddallmänhetimarknaden är att -
egendomensbestämmelsenaktuellai den härmåstemeningkommitténsEnligt

skallintefrån företaget görautgångspunktmed attmarknadspris bestämmas
intäkt,erhålla mindrekostnad elleråsamkasinteaffär, dvs.dålig störreen
ställetitill delägarerespektivefrånförvärvasegendomen avyttrasattgenom

enskildai detvadi sakensemellertidligger attutomstående. Det naturför som
bevisfråga.marknadsprisetfallet ärutgör en
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l propositionen 1989/902110 diskuterades inte begreppet ytterligare
såvitt fåmansföretagsbeskattningen och detta heller intetogsavser upp

utskottet SkU 30 ff.124av s.

l RSV:s handledning för beskattning inkomst och förmögenhetav m.m.
vid 1998 års taxering, del följande under avsnittet utköp ellersägs

i fåmansföretag m.f1. begreppets. 1206 marknadspris.varuuttag om

Vid bedömning marknadspriset utgångspunktenbör vad säljaren skulleav vara
kunna få för egendomen vid avyttring under normala förhållanden tillen

RÅ RÅnågon utomstående och ref. det82 1:45 1989 57. gällerNär
fastigheter och värderingsutlåtandebostadsrätter bör i regel infordras. Jfr även
RÅ RÅref. och ref. Normalt måste1987 13 1989 57. marknadspriset således
utredas.

bestämmelser förmånsvärderingl 42 § KL enligt de allmännages om
reglerna. andra stycket förmånernalagrummets skall beräknasI sägs att
till marknadsvärdet. punkt andra stycket anvisningarnaI tillett av
nämnda paragraf vad med detta begrepp. Enligt dettaanges som avses
lagrum med marknadsvärdet det pris betalas detorten,avses som om
varit fråga for medel inköpakontanta produkter, ellerattom varor
andra förmåner ingår i inkomsten. sådant pris inte direktOm ettsom
kan skall enligt lagrum värdet till det belopptasanges, samma upp som
med hänsyn kantill rådande förhållanden beräknas vid betalningen
med kontanta medel. det fråga produkter ellerOm är uttagom av varor
från näringsverksamhet skall det värde dentasegen upp som
skattskyldige jämförbaraskulle ha fått hade sålts underom varorna
förhållanden kvantiteter jfr fjärde stycketmotsvarande punkt 1av av
anvisningarna till 22 § KL.

infördes imarknadsvärde i 42 samband med 1990 årsBegreppet § KL
skattereform. Dessförinnan gällde värdet skulle beräknas "efteratt

pris", vilket i praktiken hade innebära marknadsvärdet. lortens ansetts
förarbetena uttalades bl.a. l989/90:1l0prop. 319 atts. en av
huvudtankarna i skattereformen åstadkomma enhetlig ochattvar en

värderingneutral beskattning arbetsinkomster. Principen att avav
förmåner till marknadspriset tillämpningskulle ske någon typutan av

försiktighetsprincip skulle lyftas fram bytteatt utav genom man
"marknadsvärdet".uttrycket "efter pris" 655s. Detortens mot

uttalades till marknadspris praxis oftaregeln värdering i tidigareatt om
hade lett till undervärderingar. Domstolarna hade påverkats såvälav
allmänna försiktighetsprinciper personalsociala skäl.t.ex.som
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följande s. 20.rekommendation, S 1997:18,RSV sägsl RSV:s

prisetförekommanderegelmässigtdetMarknadsvärdet bör motsvaraanses
värdering tilltjänsten.eller Enpåmervärdesskattinklusive varan

individuellainnebära,ocksåfårmarknadsvärde att mottagarensanses
värderingen.vidbeaktasinte kanexempelvis låg inkomst,förhållanden, som

inteförmånenomständighetendenmarknadsvärdetheller påverkas attInte av
intedennefrånpåståendeeller attmottagarenkan bytas ettmotut pengar

arbetsgivaren.tillhandahållitsden inteförmånenskaffat sigskulle ha avom

marknadsvärde vidvadfråganpraxis har är attI anse somsomom
rättsfall.följandeblandkommit iegendomöverlåtelse annatuppav

personbilRÅ fåmansföretags avyttringdetgällde1:451982I ett enav
ansågRegeringsrättennärstående atttill delägaren person.en

skulle habolagetdet belopptillbestämmasmarknadsvärdet borde som
bristutomstående.till Ibilenförsäljningviderhållit annanav

prismarknadsvärde detRegeringsrättengodtogutredning somsom
villigbegagnade bilaryrkesmässigt köptepånågon orten varuppsom

tillRÅ fastighetaktiebolagsålderef. 131987betala. I ettatt en
uppgickfastighetsvärderingEnligtaktieägare.endebolagets en

överlåtelsetillfället.kr vid000till 690värdefastighetens
bola-framgickEmellertidpris.dettabestämdes till attKöpeskillingen

kr.294till 822hade uppgåttfastighetenanskaffautgifter för attgets
mellanskillnadenfannRegeringsrätteni oavsettMajoriteten att -

detproduktionskostnadenochfastighetenmarknadspris påangivet -
värderingsintygetuppgiften igodtainteanledningsaknades att om

beträffandeskiljaktigaledamötermarknadspris. Tvåfastighetens var
följande.bl.a.anfördeochmotiveringen

inte imarknadsprisegendomensbegreppetinnebördenDen närmare angesav
detmarknadsprisetdock följa utgörfårsammanhangetlagtexten. Av attanses

egendomenhan förvärvatbetalavaritdelägarenpris atttvungen omsom -
kommunal-jfrmarknaden 42 §på denslageller egendom öppnasammaav -

paragraf.tillanvisningarnaandra stycketochskattelagen sammaav
anskaffatsegendomenöverlåtnatill delägarendendet fallFör avatt

normaltdetöverlåtelsenkort föremarknaden ärpåfåmansföretaget öppna
marknadspriset.anskaffningsprisföretagetsutgå frånbefogat motsvararattatt

sig frånskiljaanskaffningsprisetemellertidsituationer kanvissaI
förvaritegendomenexempelvis fallet utsattmarknadspriset. Så är enom

elleruppenbartfåmansföretaget erlagt över-prisförändring, ettsnabb om
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underpris för egendomen eller del anskaffningspriset hänför sig tillom en av
speciella önskemål företaget uppställt på egendomen.som

Minoriteten fann omständigheterna i målet sådanaatt företagetsattvar
gjort troligt fastighetensägare marknadspris i denatt mening detta-

begrepp hade vid tillämpning 35 § 1 tredje stycket KL- vidav a mom.
hans förvärv inte överstigit 690 kr.000

RÅl rättsfallet ref.1989 förekom10 omfattande argumenteringen
rörande fastighets marknadsvärde. Fastigheten,en som var en
hyresfastighet, såldes fåmansföretag till ochSett Jav personerna som

makar till de båda företaget.ägarna I målet förelåg fyra olikavar av
värderingsutlâtanden varvid värdet varierade mellan 1 700 kr000 och
2 800 000 kr. Med ledning främst den värdering gjortsav som av
överlantmätarmyndigheten fastställdes marknadsvärdet till
2 300 000 kr.

Vid fönnånsvärdering enligt de allmänna reglerna uppstod fråga om
beräkning RÅbegagnad marknadsvärde i ref.1989 57.av en varas
Regeringsrättens majoritet målet avgjordes i plenum uttalade a
följande.

Rent allmänt gäller det svårt med utgångspunktär iatt pris någonatt ett som
erhållit för begagnad dra säkra slutsatser marknadsvärde.en vara om varans

erhållnaDet priset kan ha påverkats i höjande eller sänkande riktning radav en
olika omständigheter. Dessa svårigheter bör rättssäkerhetsskäl alltidav
tillgodoräknas den skattskyldige.

Frågan beviskravet vid bedömningen anställd fåttom av om en en
skattepliktig förmån förvärva Villafastighet till underprisattgenom en

RÅprövades i 1987 ref. 95. målet fästeI Regeringsrättens majoritet
avseende vidstörre värderingsintyg taxeringsintendentensett än

uppgifter allmän prisnivå vid försäljningar i området.om

RÅI rättsfallet 1996 ref. fråga75 värdering enligt de allmännavar om
reglerna tävlingsvinst. kvinnligEn folkpensionär hade vunnitav en en
kostnadsfri till Rio de Janeiro slogantävling. Anordnarenresa genom en
värderade till 28 000 kr. Resan inte utbytbar ellermotresan var pengar

Kvinnan utnyttjade inte vinsten överlät den på sin bror. Iutanvaror.
gengäld fick hon honom presentkort 3 500 kr för tillettav en resa
Grekland. Hon yrkade med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden

skulle värderas tillatt 3 500 kr. Regeringsrätten konstateraderesan att
lagtexten inte någon direkt ledning beträffande hur marknadsvärdetgav
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speciellförmånenfall,i detta naturskulle beräknas när, var av ensom
utformning. Detdessinflytandehaft någotinte överoch mottagaren

beställarensläggadetta slagsituationeririmligtinteansågs att av
värderingen.förtill grundförmånentillhandahållnadenkostnad för

förhållanden.föreliggandeandrafrånstället hämtasborde iLedning
förmånsvärdebeskattas förRegeringsrättenenligtskulle ettMottagaren

kunnathoni det prisfrämstutgångspunktmedberäknades somsom
försäljning påtillutbjudit densåvida honerhålla vunna resan

föruppgiftermedtillräckligtdock intefanns attmarknaden. Det en
tillåterförvisadesoch måletutföraskunnaskulleberäkningsådan

länsrätten.

överväganden förslagoch3.2

tillvärderasskalliförmånerkvarstår änHuvudregeln annatatt pengar
fått betalaskattskyldigedet pris dendefinieratmarknadsvärdet, omsom

förmånen.speciellajust denskaffat sigsjälveller honhan
värderingskäl fårsärskildaFinnsi lagtexten.markerasInköpsperspektivet

påverkaskattskyldige inte kunnatdå densådana fallibelopptill lägreske
skattskyldigedock vad denförmånsvärdeutformning. ärLägstaförrnånens

förmånen.sålteller honhanfåttskulle ha om

elleri löningårandra förmånerochprodukter,Värdet somvarorav
Medmarknadsvärdet.beräknas till§ KLskall enligt 42inkomstannan

inköpvidbetalasprisprincip deti ortenmarknadsvärdet somavses
beräknaspraxisnuvarandeutläsaskanSåvittfråga.i avvarornaav
tillfallerförmånenmarknadspriset sätt oavsett omsamma

saknarellerfåmansföretagidelägareexempelvis ett sompersonenen
Entillhandahållit förmånen.företagtill detägaranknytning annansom

individuellarättspraxisdraskunna är attslutsats avsynessom
uppskattningarallmännavärdeutlåtanden änväger tyngre av

värdenivåer.

gällandeavvika frånanledningsaknasmeningEnligt vår att nu
Utgångspunktenmarknadsvärden.beräkninggällervadprinciper av

betalafåttskattskyldigedendet prishittillsliksombör således somvara
elleregendomenförvärvatmarknadenpå deneller honhan öppnaom

oberoendevidare skevärde börförmånensBeräkningentjänsten. avav
eller inte.ägarkretsföretagetstillhörtförmånstagarenom
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Vad vållar inte några problemsagts förmånenstörrenu om avser en
produkt fortlöpande och värderas påomsätts marknad.öppensom en
Löneförmåner i form aktier eller andra värdepapper ärav som
registrerade börspå skall givetvis värderas till relevant börskurs. Avser
förmånen däremot unik produkt eller egendom för vilkenen annan en
egentlig marknad saknas, uppkommer svårigheter vid värderingen. I
situationer detta slag föreligger ofta betydande skillnad mellanav en
det pris enskild måste betala vid inköp produktenen av
inköpsperspektivet och det pris denne kan erhålla han eller honom
själv skall sälja produkt försäljningsperspektivet.samma

anfördaDet kan belysas med exempel. Samtliga anställda iett ett
företag får löneförmån specialutrustad personbil viss modell.som en av
För anställd precis stod i begrepp köpa sådan bilatten som en

löneförmånen naturligt det beloppmotsvarar den anställde varitnog
betala han eller hontvungen själv köpt bilen.att Värdetom av

löneförmånen uppenbarligen mindre förär anställd inte haren som
någon tanke på behålla den. dennesl fall framstår det rimligtatt attsom
förmånens värde vad han eller hon kan erhålla vidmotsvarar en
försäljning bilen. Mellan dessa ytterlighetsfall kan det finnasav
anställda väljer behålla bilen modell, utrustningatt ochtrots attsom
tidpunkt för förvärvet inte helt deras önskemål.motsvarar

Mot denna bakgrund bör följande gälla vid värdering förmåner iav
Huvudregeln börän förmånen skallannat värderas tillattpengar. vara

marknadsvärdet varvid detta definieras det pris den skattskyldigesom
fått betala såvida han eller hon själv skaffat sig egendomen eller
tjänsten. Har den skattskyldige helt eller delvis saknat inflytande över
förmånens utformning bör lägre värde marknadsvärdet kunnaett än
godtas. Hur nedsättning kan komma i fråga fårstor frånavgörassom
fall till fall. förmånenAvser dagligvaror eller eller tjänstervaror som
de flesta skattskyldiga köper på hand åtminstone några gångeregen om
året, kan det rimligt förmånen värderas till endast något lägreattvara
belopp det pris den skattskyldigän hade varit betala hantvungen att om
eller hon själv förvärvat motsvarande eller tjänst. Består förmånenvara
däremot speciell produkt, exempelvis konstverk ellerettav en mer en
bestämd det motiverat förmånen värderas i renodlatatt ettresa, synes
försäljningsperspektiv, dvs. till det belopp den skattskyldige skullesom
ha fått han eller hon lämpligt utbjudit förmånen tillsättom

RÅförsäljning jfr Regeringsrättens i 1996 ref. 75. Iresonemang
sistnämnda fall måste självfallet eventuella försäljningskostnader
beaktas. värderingLägre försäljningspris minskatän med
försäljningskostnader bör aldrig godtas. Den omständigheten denatt
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överlåta dennaförbjudittillhandahållit förmånen attmottagarensom
värderingen.inverka påprincip intebör i





751998:116SOU

föregendomanskaffarFöretaget4

brukprivataföretagsledarens

gällandeochFörarbeten rätt4.1

speciellfinnstill 32 § KLanvisningarnastycketpunkt första14I enav
anskaffarfåmansföretagfalletdetsiktestoppregel att etttarsom

lydelse.följandeharbruk. Regelnprivataföretagsledarensföregendom

delägareellerdelägarefrånfåmansföretagAnskaffar änett annan
eller såuteslutandeegendom, gottnärstående somsomperson

företagetföretagsledareförbruk iföravsedduteslutande privatär
motsvarandebeloppskallnärståendeföretagsledareeller ettperson,

hosintäkt tjänstegendomenföranskaffningskostnaden tas avsomupp
bilanskaüzinggällerVad inteföretagsledaren. sagts somavnu

bilförmån.beskattningföranleder av

ochförmånersådanabeskattasstycket iförsta KLEnligt 32 § 1 mom.
anvisningarnaoch 15punkterna 14iersättningar avangessomm.m.

intäktspost. Dennasärskilditjänstinkomsttill 32 § KL enavsom
inte någrautgåroch detpensionsgrundandeinteintäktspost är

för företaget,löneskattfallförekommandeeller isocialavgifter se
§kap. 211socialavgifter, SAL,1981:691lagen12kap. 4 §2 om

och §1försäkring, AFL,allmän1962:381lagenstycketförsta om
vissapålöneskattsärskild1990:659lagenstyckettredje om

tillinteinkomsten rättföretagsledarenFörförvärvsinkomster. ger
stycket KL.fjärdegrundavdrag, 48 §se

till § KL32anvisningarnastycketförstai punkt 14Regeln av
i 2 § 13för företagetavdragsförbudkompletteras mom.ettgenom

första stycket SIL.
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fåmansföretagEtt har till avdrag för kostnad förinte anskaffanderätt
egendom, hyra eller för lokal eller nedskrivningersättningav annan av

lånefordran den mån motsvarande belopp skall beskattasi ett som
intäkt enligt punkt första, andra, tredje,14 femte eller sjundetjänstav
stycket till § kommunalskattelagen32anvisningarna 192853 70. Iav
fråga för lokal gäller dock vad endast den mänersättning isagtsom nu

marknadsmässigersättningen överstiger ersättning.

Regeln fåmansföretags förvärv egendom avsedd förom av
företagsledarens privata bruk tillkom lagstiftning1976 årsgenom men
omfattade då endast lös egendom. märka till lös egendomAtt är att
hänfördes inte enbart inventarier och andra lösören olikaävenutan
immateriella rättigheter bostadsrätter. Fr.0.m. 1992 årst.ex.som
taxering ändrades regeln till omfatta fast egendom prop.ävenatt
1990/91:54, SkU 10, SFS 1990:1421. propositionenI s. 282
konstaterades det skattesystemet byggde på likabehandlingatt nya en

bostadsrätter och villor. dittills gällande undantaget forDetav
fastigheter ansågs därför mindre tillfredsställande.

och medl regeln endast egendomsförvärv faller helaatt avser
tjänsteområdet utanför.

tillämpning stoppregeln förutsätterEn egendomen har anskaffatsattav
för företagsledarens eller denne närståendesnågon privata bruk. Om
egendomen anskaffats åt någon inte företagsledare ellerärsom
närstående således tillämplig.stoppregeln inte Beskattningen sker dåär

Ärenligt allmänna regler. i fråga verksam i företagetpersonen
beskattas förmånen normalt intäkt tjänst och i andra fall kansom av
utdelningsbeskattning bli aktuell.

RÅrättsfalletI 1990 ref. avsåg fåmansaktiebolag förvärva104 ett att en
andel i bostadsrättsförening i avsikt till företagsledaren upplåtaatten

familjebostad. Sökanden ansåg inte transaktionen omfattadesatten av
stoppregeln och hävdade det förvärvades bolagetatt som av var en
bostadsrättsandel och inte den lägenhet företagsledaren skullesom
bruka. Regeringsrätten fann däremot uttrycket "lös föregendomatt
privat bruk" inte enbart gällde egendom kunde användas ettsom

fysiskt Uttrycket fick innefatta lös egendomsätt. övermera anses
huvud anskaffad i foretagsledarens intresse eller fortaget attsom var
tillgodose hans behov.

Enligt stoppregeln skall foretagsledaren beskattas oavsett om
egendomen anskaffats för hans eller hans närståendes privata bruk.eget
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framgårdetta sammanhangnärstående imedVad avsom menas
Eftersomochstycke jfr avsnitt 2.1.4 2.2.4.sistaanvisningspunktens

företagsledarenkanvid utformninghar relativtnärståendebegreppet en
relativtavsedd för såegendomenf.n. beskattassåledes äräven om

syskonbarn.släktingaravlägsna vuxnasom

frånanskaffatsskall havidare egendomenframgårordalydelsenAv att
frånanskaffatsegendomendelägarkretsen. Omutanför enpersoner

Skatterätts-tillämplig.stoppregel intedennasåledesdelägare är
juni 1996förhandsbesked den 14överklagatintehar inämnden ett

överlåtsegendomföretagsledare kan skebeskattning närprövat avom
isamtliga aktier AB Xägdefysisk A,inom koncern. En somperson,en

i bådaföretagsledarei Asamtliga aktier AB Y.ägdei sin tur var
användesuteslutandeVillafastighetägdebolagen. AB Y somsomen
samband mediövervägdefamilj.hans AB Xför ochbostad A att,

marknadsprisutomstående, tilltillisamtliga aktier AB Yöverlåtelse av
härefterfamilj skulleoch hansfrån Y. A ävenfastigheten ABförvärva

villanSkatterättsnämnden fannanvända villan. attfortsätta att
från någonbrukföretagsledarens privataföranskaffades XAB somav

stoppregelnochtill delägarennärståendeellerdelägare attinte var
den 23förhandsbeskedöverklagatjfrtillämpligsåledes ävenvar

RÅ 1998 75/fusion/juni 1997 not.samt

handelsbolag,fåmansägttillämpliginteStoppregeln har när ettansetts
föregendomanskaffadeaktiebolag,ägdes tvåtill 100 % avsom

RÅ Regeringsrätten372.bruk 1993privataföretagsledarens not.
stycketförstapunkti 14bestämmelsentillhänvisade att av
fåmansägdaomfattadeuttryckligenintetill 32 § KLanvisningarna

blivithandelsbolagfåmansägdaförreglernahandelsbolag och att
Slutsatsenlagstiftningsarbetet.under attbehandladeuttömmande

iocksåordalydelsen stårtillämpasinte kanstoppreglerna utöver
RÅRÅ ref. 85.ref. och 198851med 1987överensstämmelse

börintestoppregeln598prop.l989/90:110förarbetena sägs attI s.
i företaget. Iomsättningstillgångartillgångartillämpas på utgörsom

Vilkengälla.börauttagsbeskattningsreglervanligafalldetta anses
intetäcksUttalandetklart.inteuttalande harräckvidd detta är av

lagtexten.

egendomfrånskattereformårs1990undantogsBilar somgenom
dettamedkonsekvensstycket.första Ipunkt 14stoppregeln iträffas av
bilartillOrsakenbilkostnaderna.för attavdragsrätthar företaget
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undantogs kan bl.a. utläsas Företagsskattekommitténs betänkandeur
SOU 1989:2 140 Kommittén fann till börja med detatts. att var
oklart hur bilförmån, åtnjutits i fåmansföretag, skulleetten som
behandlas skattemässigt enligt de regler för beskattningnya av
bilförmån skulle tillämpas första gången vid 1988 års taxeringsom
prop. 1986/87:46, SkU 9. Om företagsledaren blivit beskattad enligt
den då gällande stoppregeln i 35 § l bordeKL det enligta mom.
kommitténs mening införas regel förmånsvärdet skulleatten om
beräknas endast utifrån de kostnader belastat företaget för detsom
privata bruket, exempelvis i form bensin, reparationer o.d.av
Kommitténs förslag blev emellertid undanta anskaffning bilaratt av
från stoppregeln. Förutom den redan nämnda oklarheten ansåg
kommittén nämligen begreppet "såatt uteslutande"gott som var
speciellt svårtolkat det gällde bilar i fåmansföretagnär och detatt var
angeläget det för beskattningatt bilförmånersystemet sånya av vann
generell tillämpning möjligt. Kommitténs uppfattning följdes vidsom
genomförandet skattereformen jfr 1989/90:1 10 598.av prop. s.

Egendomen skall anskafad, vilket innebär egendom leasasattvara som
allmänt inte omfattad stoppregeln.sett Företagsledaren skall ianses av
de fall egendom leasas för hans privata bruk förmånsbeskattas i
inkomstslaget tjänst för värdet förmånen få utnyttja egendomen.attav

Egendomen skall anskaffad uteslutande eller såvara gott som
uteslutande för privat bruk. Innebörden detta har inte närmareav
definierats i lagtexten. I 1975/76:79 87 anförs följande.prop. s.

"Det givet det inte går draär någon skarpatt mellan egendom,att gräns ärsom
eller kan bli till för företags verksamhet,antas ochnytta egendom.ett Iannan
fråga egendom inte har direkt samband med förvärvsverksamhetenom som
bör i synnerhet egendomen normalt räknas till personligt lösöresettom- -
taxeringsmyndighetema inta restriktiv hållning. En personbil bör inteen t.ex.

till för företagets verksamhet endast dennytta anledningenanses vara attav
viss användning förekommer i verksamheten."

Vid bedömningen får således hänsyn till egendomen hartas om
samband med verksamheten eller den utpräglat personlig.är Iom
rättspraxis har uttrycket i hel del fall.prövats Från år kanen senare

RÅföljande RÅ1985nämnas. Aa 228 bil, 1986 484 och 576not. not.-
RÅsegelbåt, RÅ1988 inventarier51 till fjällstuga, 1989 ref.not. 10- -

RÅbil, 1990 ref. 104 bostadsrätt. Det i princip omöjligtär att- ur-
rättsfallen utläsa hur privat användning krävs förstor attsom
egendomen skall anskaffad uteslutande eller så gottanses som
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deprägladealltförDomskälenbruk.privatuteslutande för är av
harlitteraturenskall möjligt. Idettaförfallensenskilda särart att vara

minstbör ligga påförmodligenanvändandetdet privata caansetts att
1992,upplagan,fåmansföretag, andraBeskattningTjernberg,90 % av

134.1989:2SOU87, även s.ses.

1997:6, 17,rekommendation, RSV S angetthar iRiksskatteverket s.en
skallfallförekommandefor ibeskattasföretagsledarenvärdedetatt

angivitsharVidare ävenmervärdesskatt. attinkludera om
skallanskaffningskostnadegendomensförbeskattatsföretagsledaren

närståendesellerfor förmånenbeskattasdärutöver egethan av
nyttjandeprivatBeträffande värdetegendomen.nyttjande avavav

principielltrekommendationernaenligtdettaskallegendomen
företagetsmotsvarandevärdelägremarknadsvärdet. Etttillbestämmas
emellertidböranskaffningskostnadenexklusivekostnaderdirekta

dessa.skattskyldige visardengodtas om

beskattningRÅ någonRegeringsrättenfann1:81rättsfallet 1985 attI
anskaffatfåmansforetagskeskulleinteföretagsledaren när ett en nyav

någonerlagthade intebruk. Företagetprivataföretagsledarensbil för
beskattatsredanutbytesbilbilenlikvid for den än somennyaannan

anfördeRegeringsrätteninförskaffades.dennaföretagsledarenhos när
bilendenanskaffningenkostnad förhaft någoninteföretaget nyaatt av

för.blivit beskattadredanföretagsledarenvadutöver

stödmedbeskattatsföretagsledare,förekommakanDet att avsomen
tillfåmansföretagetfråni frågaegendomenförvärvarstoppregeln,

skall någonsituationsådanvederlag. Iunderpris eller utan en
sistastycketfjärdepunkt 14seintebeskattningytterligare äga rum

avsnittKL,jfr 7.1.till 32 §anvisningarnameningen av

reglernaallmännaDe4.2

varjeitill avdragföreliggeri KLregeln 20 § rättallmännadenEnligt
förvärvandeintäkternasförkostnaderallaförvärvskälla forsärskild

reglerasanvisningartillhörandemedbibehållande. 23 § KLIeller
inkomstslagetifåravdragförutsättningar görasunder vilka

huvudprincipenfastlagda är atti 20 § KLnäringsverksamhet. Den
för sådantmedges ärendastförvärvskällaiavdrag ensomen

bibehållande.ellerförvärvandeintäkternasomkostnad förnödvändig
saknartjänsterelleregendomavseende förvärvUtgifter somav

alltsåbedriverföretag ärnäringsverksamhetdenanknytning till ettsom
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normalt inte avdragsgilla. Med detta kan hävdassynsätt att ett
fåmansföretag inte borde få avdrag för utgifter avseende egendom som
i första hand avsedd för företagsledarensär eller dennes närståendes

Ärprivata bruk. företagsledaren eller den närstående anställd i företaget
skulle emellertid stoppregeln inte fanns företagets förvärvom av- -
egendomen kunna betraktas löneförmån. Gränsen mellansom en
avdragsgilla löneförmåner och dispositioner slag, exempelvisannatav
utdelning, dock ofta svårbestämd.är

Enligt 32 § 1 första stycket a KL skall förmån utgått tillmom. en som
anställd för tjänsten i form bostad elleren annat,av taspengar, upp av

denne intäkt tjänst. Arbetsgivaren får avdrag för beloppetsom ochav
skall också betala socialavgifter. Enligt de allmänna reglerna beskattas
den anställde inkomst tjänst förmånenäven när utgår tillsom av en

RÅnärstående till RÅden anställde RÅ1962 ref. 46, 1989 ref. 57 och
1996 ref. 16. Förmånen har då först tillfalla den anställdeansetts och
därefter bli vidarebefordrad till den närstående. Det således slagsär ett

ligger till grund för beskattningen igenomsynsresonemang dessasom
fall. RÅEtt liknande fördes i 1991 ref. 27 där Aresonemang en person
och hans hustru ägde fastighet, vilkengemensamt arbetsgivareAzsen
förvärvade till överpris. Den del köpeskillingen överstegav som
marknadsvärdet ansågs skattepliktig förmånutgöra för A. Detta gällde

den deläven beloppet tillkom hustruArs i hennes egenskapav som av
hälftenägare i fastigheten.

Värdet skattepliktiga förmåner beräknas i huvudsak enligtav
bestämmelserna i 42 § KL med därtill hörande anvisningar. Värdet av
förmån räntefritt lån eller lån där understigerräntan marknadsräntanav
beräknas enligt punkt 10 tredje femte styckena anvisningarna tillav-
32 § KL.

Av 42 § framgårKL skattepliktiga förmåner i huvudsakatt skall
värderas till marknadsvärdet, vilket enligt punkt l andra stycket av
anvisningarna det pris normalt får betala påanges vara som ortenman
för eller tjänsten se avsnitt 3.1. Vad gäller bostadsförmånvaran annan

semesterbostadän beräknas värdet i första hand med ledning av
gällande hyrespris i eller, tillfälle till sådan jämförelseorten saknas,om
efter lämplig grund. förmånFör fri kost eller bil och vissaannan av
reseförmåner finns relativt utförliga bestämmelser i anvisningarna till
42 § KL.

Genom lagändring, i kraft den januariträtt l 1998 prop.som
1996/972173, SFS 1997:770 har reglerna värderingom av
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frittförmånframgårlagtextenförtydligats.bostadsförmån Av att av
punktbostadsförmån 3begreppetingår iintedelvis fritteller garage

harpropositionen s. 41till 32 § KL. Ianvisningarnaförsta stycket av
rekommen-ibör RSVvärderingsmetodernauttalats att anges av

inteviktigtframhållit dethar RSVHärvid är attdationer. att
frågadetta iundervärderas eftersomregelmässigtbostadsförmåner om

till detbostäder säljsmedföraskulle kunnafåmansföretag att egna
värderingfrågafåmansföretag iförsärskilda reglerföretaget. Några om

tillhänvisatsden delen harföreslagits.inte lbostadsförmån har attav
utredning.för vår Iinombedömasdetta får ramet samma

fåprivat brukförförmånföreskrevslagstiftningsärende även attatt
skalltillhandahållerarbetsgivarendatorutrustninganvända som
helasig tillriktarväsentligenförmånenbeskattningfrånundantas om

Ävenstycket KL.andra3personalen 32 §stadigvarandeden c mom.
fåmansföretagbehövs isärskilda reglernågrahar frågai den delen om

tillöverlämnats oss.

förmånsvärdetskalldenna,betalat förharförmånenOm mottagaren av
förstapunkt 4framgårbelopp.ersättningens Dettamednedsättas av

beräkningensåvitttillanvisningarna 42 § KLstycket samt, avavserav
1997:483, SBL.skattebetalningslagenkap. 14 §skatteavdrag, 8av

skattepliktig förmånbetalat förhaskallanställdFör att enansesen
bruttolönensänkningnettolönen. Enskettbetalningenkrävs att avav

skett.habetalninginnebär inte någonatt anses

enligtskall bestämmassocialavgifterberäkningförUnderlaget av
kap. § SBLskall enligt 29Skattepliktiga förmåner taskap. 3 § SAL.2

ochkap. 14, 15,med 8i enlighetbestämsvärdetill ett somupp
17 SBL.

tillharreglerflertalfinnsABL,1975:1385,aktiebolagslagen ettl som
ochbolagetmellanotillbörliga avtalförhindra upprättassyfte attatt
fårför bolagetställföreträdareellerStyrelsendess aktieägare. annan

åtgärdrättshandling ellerföretainte13 § ABLenligt 8 kap. somannan
och tillelleraktieägarefördelotillbörligberedaägnadär att annan
träffatsavtalaktieägare. Harellerbolagetnackdel för t.ex.annan

kanaktieägarenegendomöverpris köpertillbolagetvarigenom av
ellerstyrelseledamotför denne,ifrågakommaskadeståndsansvar

påankommerABL. Detoch 3kap. lverkställande direktör 15
direktörensverkställandeochstyrelsensgranskarevisorbolagets att

anmärka pårevisionsberättelsenivid behovochförvaltning
kap.ersättningsskyldighet 10föranledakanrättshandlingar som
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§ ABL, fr.0.m. den ljanuari 1999 10 kap. 28-32 §§, SFS 1998:760.
Aven revisorn kan bli skadeståndskyldig enligt 15 kap. 1 § ABL.

överväganden4.3 och förslag

Stoppregeln hindrar fåmansföretag skaffa egendom tillsom att
företagsledarens privata bruk avskaffas. Det till stoppregeln kopplade
avdragsförbudet i 2 § 13 SIL upphör gälla. Beskattning skallatt skemom.
enligt de allmänna reglerna förmånsbeskattning, varvid de föreslagnaom
reglerna marknadsvärde skall tillämpas.om

Stoppregeln i punkt första14 stycket anvisningarna till 32 § KL tarav
sikte på fåmansföretags förvärvett egendom avsedd förärav som
privat bruk för företagsledare eller dessa närstående Regelnspersoner.
tillämpningsområde har delvis för undvika kollision med andraatt-
stoppregler i anvisningspunkten begränsats till förvärv från andra än-
delägare i företaget eller närstående till sådana personer.

Syftet med Stoppregeln torde i första hand drakoniskattvara genom en
skatteeffekt få fåmansföretag avstå från förvärv egendomatt av som
inte behövs i företagets verksamhet. Att skatteuttaget videgna
tillämpning stoppregeln kan bli vid tillämpningstörre än deav av
allmänna reglerna framgår tydligast anskaffningen dyrbaraom avser
tillgångar med lång livslängd, exempelvis fastigheter, fartyg eller konst.
Tillämpas stoppregeln beskattas företagsledaren för beloppett
motsvarande hela anskaffningspriset medan tillämpning deen av
allmänna reglerna leder till beskattning bara till utnyttjandetettav
kopplat förmånsvärde. Merbeskattningen blir särskilt påtaglig om
fåmansföretaget efter kort tid överlåter egendomen till änannan
företagsledaren jfr punkt fjärde14 stycket sista meningen av
anvisningarna till 32 § KL.

Ett syfte med stoppregelnannat den skall kompletteraär att
låneförbudet i ABL. Detta förbud kan kringgås företagsledare,om en

förbjudet lån föravsett anskaffaatt ta ett viss egendom, i ställetsom att
låter företaget förvärva egendomen. Härvid må dock anmärkas att en
tanke bakom låneförbudet skydda företagetsär borgenäreratt mot
risken för förluster på grund lättsinnig kreditgivning. Motsvarandeav
förlustrisk föreligger normalt inte i de fall omfattas stoppregelnsom av
eftersom företaget den anskaffadeäger egendomen.
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och medvärdemindretillgångaranskaffningföretagetsAvser av
hand-ellerexempelvis TV-apparat ettlivslängdkortrelativt en-

destoppregeln ochtillämpningmellanskillnadenblirverktyg aven-
tillämpasregelsystemvilketmindre. Oavsettreglernaallmänna som

beskattningtillinköpspristillgångensmotsvarande tasbelopptorde ett
Är tillämpligstoppregeln vägrastillgången.fått disponerahos den som

tillslipperanskaffningengrundavdragfåmansföretaget menav -
forsocialavgifterbetalagällerallmäntvadskillnad från som -

ledadärförreglernade allmännakanUndantagsvisvärde.förmånens
skatt.till högre

detill slutsatsensammanfattningsvis attlederanförtsVad som nu
stoppregelninförandetgrund förtilllågursprungligenmotiv avsom

åberopasandra ordmedkanbärkraftiga. Detdeltillfortfarande ärstor
enskildaavhållerSkattereglerfinnasdet skaskäl för personeratt som

Sådankaraktär.privatutgiftermedföretagbelastafrån ettatt av
verksamhetföretagetsochsfärenprivatamellan densammanblandning

näringsverksamhetsförprincipgrundläggandestridakan mot enanses
erfarenhets-vidareledersammanblandningsådanbedrivande. En
problempraktiskaochskatteundandragandefortill riskmässigt av

till ABL:skomplementocksåStoppregeln kanolika slag. ettsomses
låneförbud.

tillämpningbörjantilltalarstoppregeln attavskaffandeFör enett enav
effekter.materiella Enotillfredsställandeklartmedföraregeln kanav

förinköpsprisetexempelvismotsvarandebeloppmedbeskattning en
Tillorimlig.oftasigföretagsledarenprivatanvänds terfastighet avsom

fåmansföretagetkvarstårskatteeffekten ävenocksåsaken hör att om
företagsledarentillegendomenprivata""densäljerefter förvärvetkort

intevisserligenblirunderpristillöverlåtsegendomeneller Omannan.
tillämplig. En§ KLtill 32anvisningarnastycketfjärdestoppregeln i av

olikamedkonfliktidock kommakanöverlåtelsesådan
regler.aktiebolagsrättsliga

materielladenhandenvidmeningenligt vår attVad sagts gernu
ändras. Ibörförhållandenallaunderstoppregelnutformningen av
behandlanödvändigtdet attsådan ävenmedsamband översyn synesen

förvärvomfattarden inteexempelvisstoppregeln,inslag iandra att av
bruk förprivatförförvärvhelleroch intedelägarefrånegendom enen

företagsledaren.tillnärståendeellerföretagsledareintedelägare ärsom
mellansamordningenutredasfall böri så ärytterligare frågaEn som

egendomensmotsvarandebeloppbeskattningomedelbar ettav
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anskaffningspris och eventuell kontinuerlig beskattning attav
egendomen utnyttjas.

Vi har, med beaktande de synpunkter redovisats i detav som
föregående, försökt utforma modifierad stoppregel.att Resultateten
blev knappast lyckat. visade sigDet nämligen svårtytterst attvara
finna naturlig mellan de förvärvgräns borde behandlas enligten som
de allmänna reglerna förmånsbeskattning och de förvärv bordeom som
omfattas stoppregeln. Vårt arbete mynnade också i slutsatsenutav att
skillnaden i materiellt hänseende mellan modifierad stoppregel ochen
de allmänna reglerna skulle förhållandevis liten.vara

Mot denna bakgrund och med tanke det inledningsvis framhållna
intresset så långt möjligt behandla olikaattav som grupper av
skattskyldiga på enhetligt kapitelse l det vår uppfattningsättett är att
den i punkt första14 stycket anvisningarna till 32 § angivnaKLav
stoppregeln kan undvaras. Vi föreslår således de i denna regelatt
beskrivna förvärven skall behandlas enligt KL:s allmänna regler för
beskattning förmåner tillfaller eller anställda i företag.ägare ettav som
En följdändring blir det särskilda avdragsförbudet för företaget iatt
2 § 13 SIL bort.tasmom.

Vi medvetna slopandeär stoppregeln kan frestaatt ettom av
företagsledare utnyttja fåmansföretaget för anskaffning privatatt av
egendom. allmännaDe reglerna måste därför utformadeså attvara
missbruk detta slag motverkas. viktig faktorEn i det sammanhangetav

hur värdet få disponeraär egendom företagatt ettav som
tillhandahåller skall beräknas.

Vi har tidigare avsnitt uttalat3.2 vilka principer bör gällaoss om som
vid beräkning värdet naturaförmåner ingår i lön ellerav av som annan
inkomst. Vår slutsats blev förmånen regel bör tillatt tassom upp
marknadsvärdet, dvs. till det pris den skattskyldige varit tvungensom

betala såvida han eller hon själv skulle ha förvärvatatt just den
speciella förmånen. Om eller anställd låter företaget anskaffaägareen
egendom eller den anställdeägaren använda privat, skallattsom avser

jämförelsealltså med vad det kostat denne erhållagöras atten
motsvarande förmån tjänst den marknaden. Avser denöppna av
företaget förvärvade egendomen exempelvis fritidshus ellerett en
segelbåt kostnadsfritt står till den enskildes förfogande under helasom
året, skall förgrund förmånsvärderingen läggas vad sådansom en
dispositionsrätt betingat i pris denne varit anskaffa dentvungen attom
på hand.egen
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för privat brukbostadsformån och förmånvärderingfrågal attavom
gällerdatorutrustningarbetsgivaren tillhandahållenfå använda av

jfrreglerdelvisjanuari SFS 1997:770den 1998sedan 1 nya
propositionen överlämnatFöredraganden har iavsnitt.föregående

förbehövsi dessa hänseendensärskilda reglerfrågan om
till vår1996/972173 41 54jfrfåmansföretagen samts.prop.

möjligt behandla olikalångtsåutredning. Intresset att gruppersomav
mening starktenligt vårenhetligt sigskattskyldiga sätt görettav

med någrafunnit det nödvändigtsåledes intehär. Vi hargällande även
dessa områden.fåmansföretag påsärregler for

privategendomskatteundandragandeFör naturattatt avgenom
givetviskrävskunna förhindrasföretag skallförvärvas attettav

kännedom. Vi återkommerskattemyndighetenstillförvärvet kommer
kapiteldet följande 18.till problematik i sedenna

stycketförstastoppregeln i punkt 14medförförslagVårt att av
koppladeregeldet till dennatillanvisningarna 32 § KL samt

kan upphävas.i SILavdragsförbudet 2 § 13 mom.
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överpristillInförsälj ning5

gällandeochFörarbeten5.1 rätt

hurreglerastillanvisningarna 32 § KLstycketandrapunkt 14I av
försäljningnärståendesdelägares ochske vidbeskattning skall av

Även styckettredjeinförsäljning.s.k.företaget,egendom till av
iegendom,införsäljningbehandlarkapitel 6anvisningspunkten se av

föronyttigegendom kanendast lösdockdenna punkt antas varasom
stycketregeln i fjärdeliksomandra stycketRegeln iföretaget. samma

markeraför"felprisreglerna"betecknas ocksåanvisningspunkt attsom
egendomenshögre eller lägreantingenprisetavtalade ändet äratt

marknadsvärde.

1976:85SFSlagstiftning1976 årsinfördesFelprisreglerna genom
tredjestycke 35 § 1ibehandlades dåoch ettgemensamt a mom.

idelasfelprisreglernaskattereformen komstycket KL. Genom att upp
och detinförsäljning till företagetgällandedetolika stycken,två ena
deladesInförsäljningsregelnföretaget.utköp frångällandeandra

kraft denträdde i llagändringstyckendärefter i två somgenom enupp
försäljningviduppskovsreglerändrademedi sambandjanuari 1994 av

1993:1470.SkU ll, SFSl993/94:45,bostadsrätter prop.villor och
därefterhartill § KLanvisningarna 32stycketandraPunkt 14 av

lydelse.följande

närståendeeller delägarefåmansföretagdelägare iAvyttrar person
egendomenshögreskall,till företaget priset änegendom ärom
överlåtarenhosbeskattasÖverslqutande beloppetdetmarknadsvärde,

statlig1947:576lagen§ 624intäkt Avtjänst. ommom.avsom
vidskall beaktasvederlagetdelåterståendeframgårinkomstskatt att av

realisationsvinst.beräkning av

följande.föreskrivsstycket SILförsta6l 24 § mom.
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delägare fåmansföretag eller delägare närståendeAvyttrar i person
egendom till företaget skall vid vinstberäkningen vederlaget tas upp

den detintäkt endast till del egendomensinte överstigersom
marknadsvärde. punkt andra stycket till §14 32Av anvisningarnaav
kommunalskattelagen 1928:370 framgår överskjutande delatt av
vederlaget skall beskattas intäkt tjänst.som av

hänförs liksom enligtöverskjutande beloppet tjänsteinkomstDet -
föregående avsnitt till sådananvisningspunktens första stycke se -

inkomst i första stycket i Somtjänst 32 § 1 KL.av som anges mom.
socialavgifter inte ochredan gäller härvid bl.a. någranämnts tas utatt

till grundavdrag.inkomsten inte berättigaratt

enligtkompletteras med avdragsförbud för företagetFelprisregeln ett
för egendomenför den del anskaffningskostnaden§ 13 SIL2 mom. av

får således inte tillgodogöramarknadspriset.överstiger Företagetsom
värdeminskning för det beloppdirekt eller i formsig avdrag somav

närstående inkomst tjänst.beskattas delägaren eller dennehos som av

ordalydelsen all slags egendom,Regleringen omfattar framgår avsom
gälldebostadsrätter. den januari 1994däribland fastigheter och Före 1

allmänna vissa s.k.vid realisationsvinstberäkningen enligt de reglerna
försäljning privatbostad.schablonregler eller "takregler" vid av en

tillämpas vid delägares eller denneTakreglerna fick normalt inte en
tredje stycketförsäljning till fåmansföretaget 24 § 6närståendes mom.

detjanuari kunde dock,i dess lydelse före den 1994. RSVSIL 1 om
vinstberäkningen skedde med stödförelåg synnerliga skäl, medge att av

takreglerna.

återinfördesmed beskattning reavinstreglerna uppskovNär togsavom
och bostadsrätter bort"takreglerna" för både fastigheter genom en

anledningkraft den januari 1994. Någonlagändring trädde i 1 attsom
längrefåmansföretagen fanns därför inteha kvar specialregleringen för

varför den slopades SFS 1993: 1470, 1471.

innebäromfattar felprisregeln all slags egendom. DetSom nämntsovan
förföretagsledare, säljer bildelägareexempelvis att som enen

privat påfortsätter använda dentill företaget och därefteröverpris att
tjänst förblir beskattad inkomsttidigare,sätt avsomsamma som

bilförmån.bli fråga beskattningöverpriset samtidigt det kan avomsom

Överlåtelsen närstående. Huruvidaeller dennesskall ske delägarenav
uttryckligen ifysisk intedelägaren måste angesvara en person
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den närstående måste fysisk däremotlagtexten; äratt vara en person
talar detklart. framhållit i det föregående avsnitt 2.1.5Som mesta

vid tillämpning de materielladock för delägarbegreppetatt av
till fysiska Stoppreglerna utlösesstoppreglerna begränsatär personer.

oäktainte felprisöverlåtelser inom äkta ellermed andra 0rd av
RÅ ref.koncerner jfr 56.1992

anvisningspunktens första stycke behandladefrån det iTill skillnad
enligt andra stycket alltid hos denfallet sker beskattningen som

den tillsåledes antingen hos delägaren elleröverlåter egendomen,
felprissättningenFörmånendelägaren närstående personen. av

överlåtarentjänst. sig naturligtbeskattas såsom intäkt Detta ter omav
knappast så inte fallet.verksam i företaget ärär ommen

mellankorrigerar förmånligt avtalöverlåtaren i efterhandOm ett
betalaexempelvis till företagetföretagethonom och attgenom
priset,marknadspriset och det överenskomnaskillnaden mellan

stoppregeln inte blirkorrigeringen medförfråganuppkommer attom
i l989/90:l 599Departementschefen uttalade 10tillämplig. attprop. s.

felettillämpningen stoppregelborde utlösatransaktion inte omav enen
bedömningenrättelsen frivillig vidinom sådan tidrättades ansettsatt av

departementschefenenligtpåföras. bordeskattetillägg bort Däremotom
beroende taxerings-avtaletvillkor mellan parterna attett var av

skulle dåTransaktionengodkännande inte beaktas.myndigheternas
fullföljts.denbedömas som om

RÅ effektenref. ochfall, 1989 10 Il,Regeringsrätten har i två I prövat
intagitshade i köpeavtaletdet fallet Iolika avtalsvillkor. I enenaav

giltigt endast underinnebörd avtaletbestämmelse att varav
tillämpningföranledatransaktionen inte skulleförutsättning att avav

klausuldennaRegeringsrätten ansåg inteden stoppregeln.aktuella att
andra fallettillämplig. det Ilstoppregeln intemedförde Iatt var

beskattandedet denklausul innebarinnehöll köpeavtal attett aven som
dengälla köpeskillingvärdet skullemyndigheten åsatta omsom

Överenskommelsen hadeunderkändes.avtalade köpeskillingen senare
erläggasärskild förbindelsegodkänts köparen attengenomav

klausulenbortsåg frånRegeringsrättentilläggsköpeskilling. om
stoppregeln tillämplig.den aktuellatilläggsköpeskilling och ansåg
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5.2 allmännaDe reglerna

Om egendom överlåts till överpris från fysisk till företagetten person
under sådana förhållanden stoppregeln i punkt 14 andra stycketatt av
anvisningarna till 32 § inte tillämpligKL blir beskattnings-är

Ärkonsekvenserna beroende på omständigheterna i det enskilda fallet.
överlåtaren anställd i företaget blir han eller hon normalt beskattad för
skillnaden mellan det avtalade priset och marknadspriset försom en
löneförmån. anställde beskattasDen i regel egendomenäven om

RÅöverlåts någon närstående till honom. Jfr 1989 ref.är 57,av som
RÅ RÅ Ärref. och1991 27 ref.1996 16. överlåtaren inte anställd eller
närstående till anställd aktieägare i företaget kan skillnadsbeloppetmen
beskattas utdelning enligt reglerna i 3 § 1 SIL. Beskattassom mom.
skillnadsbeloppet löneförmån detta avdragsgillt samtidigtärsom som
företaget får betala socialavgifter. utdelningsfalletI föreligger ingen
avdragsrätt och heller ingen skyldighet erlägga socialavgifter.att

Vid reavinstberäkningen gäller enligt de allmänna reglerna i 24 § SlL
intäkt skall överenskommen köpeskilling och avdragatt tas attsom upp

medges med omkostnadsbeloppet. Skall, till följd konstateratav
överpris, viss del köpeskillingen beskattas inkomst tjänstav som av
eller utdelning, torde motsvarande belopp inte medräknas vid
beräkningen reavinst och inte heller inräknas i eventuelltav

RÅ RÅavskrivningsunderlag e.d. hos köparen jfr och1980 1:28 1991
ref. 27

Överväganden5.3 och förslag

Stoppregeln avseende försäljning egendom till överpris till ettav
fåmansföretag avskaffas. tillDet stoppregeln kopplade avdragsförbudet i
2 § 13 upphör gälla och justeras24 § 6 SlL i enlighet medattmom. mom.

Överprisförsäljningarförslaget. beskattas enligt de allmänna reglerna, dvs.
förmånen överpriset beskattas inkomst tjänst eller inkomstav som av av
kapital utdelning eller reavinst. särskild värderingsregel införs iEn 42 §
KL för beräkning överpriset.av

Stoppregeln i punkt 14 andra stycket anvisningarna till 32 § KL tarav
sikte på delägares och dessa närståendes försäljningar egendom tillav
företaget för överpris. Huvudsyftet hindra den skattskyldige frånär att

medel från företaget till lägre skatt vid utbetalning lönatt ta änut av
eller utdelning. Avsikten torde också ha varit motverka förekomstenatt
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svårbedömbara transaktioner mellan fåmansföretag och dessettav
ägarkrets.

tillämpning stoppregeln leder inte tillEn någon påtaglig skärpningav
Ärjämförtskatteuttaget med de allmänna reglerna tillämpats.av om

delägaren eller den närstående till delägaren anställd i fåmansföretaget
skall förmånen överpriset enligt såväl stoppregeln allmännadeav som

inkomstreglerna beskattas tjänst. slopade tillFöretagets rättsom av
avdrag för den utgivna förmånen kompenseras till viss del attav
förmånen vid tillämpning stoppregeln inte träffas socialavgifter.av av

överlåtitOm den egendomen till överpris inte anställd ellerärsom
fåmansföretagetanhörig till anställd hos kan det- i avsaknadäven av

formellt utdelningsbeslut- vid tillämpning de allmänna reglernaett av
ofta sig naturligt beskatta värdet förmånen utdelning.te att av som
Skillnaden i förhållande till stoppregeln består här främst i att
skattesatsen för utdelning normalt lägre skattesatsen förär än
tjänsteinkomster.

anfördaSlutsatsen det stoppregeln i anvisningspunktens andraär attav
saknar nämnvärd betydelse för skatteuttagets ochstycke storlek att

för stoppregeln därmed har minskat införandetgrunden sedanavsevärt
år Förekommande Överlåtelser till överpris inom fåmans-1976.
företagssfåren kunna hanteras med tillämpning de allmännasynes av
reglerna. undviks gränsdragningen mellan parallellaDärmed två system

de något egendomliga effekter bl.a. den undantagslösaävensom -
tjänstebeskattningen vidnärstående kan uppkommaav som-
tillämpning stoppregeln. Vi föreslår denna bakgrund regelnmot attav
upphävs. förutsättning för vårt ställningstagande dockEn är att
förmånen överpris kan beräknas på ändamålsenligt ochsätt attett ettav

uppgiftsskyldighet till skattemyndigheterna får lämpligreglerna enom
utformning.

tillVi återkommer hur olika transaktioner inomsenare
fåmansföretagsområdet skall komma till skattemyndigheternas

förmånen fåkännedom kapitel 18. Vad gäller värdering attavav
till överpris får vi anföra följande. kan förstöverlåta egendom Det
fönnån sådan intekonstateras den överlåtelse representeraratt som en

naturaförmån i egentlig mening. Så länge vederlaget för denutgör en
fall, dvs.överlåtna egendomen bestäms i från andrapengar -

bytesaffärer, sammanhang bortses det frågakan i detta är om en-
kontantförmån. storleken denna förmån skall kunnaFör att av

överlåtnafastställas krävs dock det verkliga värdet på denatt
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egendomen känt. Beskattningen skall självfallet träffa endastär
skillnaden mellan avtalat pris och egendomens verkliga värde.

Vid reavinstberäkningen skall endast den del inte överstigersom
egendomens marknadsvärde intäkt. bör kommaDet tilltas upp som
uttryck i denna24 § 6 SIL regel gäller allmänt.attmom.

Vi har i föregåendedet avsnitt 3.2 definition påpresenterat en
begreppet marknadsvärde. Enligt den definitionen medavses
marknadsvärde det pris den skattskyldige skulle fåttha betalasom om
han eller hon själv på marknadsmässiga villkor skaffat sig motsvarande
förmån. definitiontydligt denna mindre bra i de fallDet dåär att passar
den skattskyldiges förmån inte består i vederlagsfria eller tjänstervaror

i närstående företag förvärvat egendom från denutan att ett
skattskyldige till överpris. Vi föreslår därför särskild regel införsatt en
för överlåtitsvärdering egendom till överpris. Utgångspunktensomav
för denna det prisvärdering bör den skattskyldige skulle havara som
erhållit för egendomen han eller hon sålt denna underom
marknadsmässiga denvillkor. överlåtna egendomen exempelvisAvser

personbil eller kontorsutrustning bör med andra ord det avtaladeen
priset jämföras skattskyldigemed vad den skulle ha uppburit för bilen
eller utrustningen efter avdrag för försäljningskostnader om
försäljningen skett den allmänna andrahandsmarknaden. De
skattemässiga bör således bli desammakonsekvenserna denoavsett om
skattskyldige väljer överlåta egendomen till överpris tillatt
fåmansföretaget eller han eller hon överlåter egendomen påom
marknadsmässiga villkor och skillnadsbeloppet från företagettar ut

kontant lön eller utdelning.som

upphävande punkt andra stycketVårt förslag medför 14av av
anvisningarna till införande kompletterande regel i32 § KL, av en

ändringarpunkt anvisningarna till § i 13 ochl 42 KL 2 §samt mom.av
24 § SIL.6 mom.
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Inforsäljning6 onyttig egendomav

Förarbeten och gällande6.1 rätt

speciell form s.k. inforsäljning frånEn delägare till företagetav en
behandlas i punkt tilif stycket anvisningarna till14 32 § KL.av
Stycket sikte lös egendom onyttig för företaget ochpå harärtar som
följande lydelse.

sådan egendom § nämnda lag dvs.31Avser avyttringen isom anges
skall, hur förhåller till marknadsvärdet, helaSIL priset sigoavsett

omkostnadsbelopp,vederlaget, avdrag för något beskattas hosutan
intäkt såvida egendomen eller kanöverlåtaren tjänst, inte ärsom av

bli till för företaget.väntas nytta

lagstiftning och återfannsRegeln tillkom 1976 års dågenom som en
specialregel i fjärde stycket för beräkning35 § 4 KLmoln. av
realisationsvinst i de fall då delägare i fåmansföretag avyttradeetten

lös egendom aktier till företaget. Genom 1990 årsänannan m.m.
skattereform fördes bestämmelsen ihop med övriga stoppregler och
placerades i det stycke behandlade införsäljning till överpris.som

redaktionellaBestämmelserna delades skäl i två styckenav genomupp
lagändring den ljanuari 1994 SFS 1993:1470.

i tredjeVid tillämpning stoppregeln stycket skall- i till vadmotsatsav
fast egendom tillgäller vid överlåtelse och nyttig lös egendomsom av

överpris inte del vederlaget beskattas inkomstnågon av som av-
kapital ihos överlåtaren. uttrycks 24 § 6 andra stycket SILDetta mom.

följande sätt.

gäller enligtVad första stycket hela vederlageti intesägs närsom
till § kommunalskattelagenpunkt tredje stycket 3214 anvisningarnaav

skall beskattas intäkt sådana fall skallItjänst. avyttringen intesom av
kapital.till del beaktas vid beräkning överlåtarens inkomstnågon av av

135513
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Fåmansföretaget har enligt första stycket inte till2 § 13 SIL rättmom.
avdrag för den anskaffade egendomen. till överprisregelnI motsats

fall hela anskaffningen. iomfattar avdragsförbudet i detta Förbudet tar
första beräkningen inkomst näringsverksamhet.hand sikte på lav av
vad avdrag för anskaffningen kan jämväl vid beräkningmån vägras av
reavinst och reaförlust tveksamt jfr avsnitt.nästaär

Egendom i enligt ordalydelsen egendom31 § SIL "annanärsom avses
paragrafer behandlarsådan i §§" SIL. Nämnda25 30än som avses -

bostadsrätter o.d. aktier o.d.fastigheter o.d. 26 §, 27 §,25 §,
fordringar o.d. utländskandelar i handelsbolag 28 §, 29 § samt

utländsk valuta o.d. detta följervaluta och fordran i 30 §. Av att
första hand omfattar personligt lösöre.stoppregeln i

enligt andra stycket det vid tillämpninglikhet med vad gällerI ärsom
dvs. delägaren eller denstoppregeln i tredje stycket överlåtaren,av

beskattas.delägaren närstående, skallsom

inte tillämpas samtidigt.Stoppreglema i andra och tredje styckena kan
anförde härom följande 1989/90:ll0Föredragande statsrådet prop.

598 f..s.

vid överlåtelsebeskattning vid felaktignuvarande regelnDen prissättningom
fåmansföretag och delägare kolliderar medegendom mellanav

för företagsledarensbåde företagets förvärv egendombestämmelserna avom
RÅinförsäljning onyttig lös egendom. praxisprivata bruk och delägares lav

tillämpligfelaktig prissättning intehar bestämmelsen1985 1:52 ansettsom
företagetsvederlagsfritt tagit egendom från företagetföretagsledarenär ut om

förmedfört företagsledaren beskattatsförvärv egendom attsammaav
uppfattning denna praxis bördelaranskaffningskostnaden. FSK:sJag att
bör delägares införsäljningtill uttryck i lagtexten. hellerkomma Inte en av

överpris föranleda beskattning enligt bestämmelsenonyttig lös egendom till
skallRegeln hela köpeskillingenfelaktig prissättning. tasatt upp somom

får tillräcklig.-:-:-:-:skattepliktig intäkt anses

för egendomeni tredje stycket skall vederlagetTillämpas stoppregeln
delägaren eller den närståendeinkomst tjänst äventas omupp som av

närstående tillinte anställd i fåmansföretaget. Enär en
bil eller konstverk till företaget kanminoritetsdelägare säljer ettensom

marknadsmässiga villkorförsäljningen sker påsåledes även om --
köpeskillingen såvida denför belopp motsvarande helatjänstebeskattas

onyttig för företaget. Bedömsbedömsöverlåtna egendomen vara



egendomInförsäljning 95onyttigSOU 1998:1 16 av

reavinstbeskattning kommaendasttill kanegendomen kunna nyttavara
prövningen denavgörande vidfaktoreri fråga. Vilka är omavsom

förbli tilleller kanegendomenförvärvade väntas nyttaär
framgåri praxis.inte ha Däremotfåmansföretaget prövats avsynes

RÅ stoppregelnsförutsättning för1993 34rättsfallet not. att en
överlåtarensled iavyttringen inte ingårtillämplighet är ettatt som

näringsverksamhet.

reglernaallmänna6.2 De

personligt lösöre tillegendomonyttig lösavyttringEn etttypenavav
enligt de allmännafåmansföretagskretsen behandlasutanförföretag

blandinnebärreavinstberäkning i § SIL.24 Dettabestämmelserna om
Avdraganskaffningkostnad.avdrag för sinsäljaren fårannat att

innehafts föregendomför förlust, avseendemedges dock inte som
överprisskett tillöverlåtelsenfemte stycket SIL. Omprivat bruk 31 §

i fråga avsnitt 5.2.utdelningsbeskattning komma seellerkan löne-

säljarenskall nyttjas privatfortfarandeonyttiga egendomenOm den av
nyttjande beskattas enligt 32 § 1förmån dettaskall eventuell mom.av

tillämplig.stoppregelnemellertidgällerKL. Detta äräven när

förbli tilleller kanegendom varkenUtgifter för väntas nyttaärsom
omfattaravdragsgilla. Avdragsförbudetinteenligt §företaget 20 KLär

avdrag medgesanskaffningen omedelbartför självasåväl utgiften -
löpandevärdeminskningsavdraginte heller årligainte och som-

företagetunderhåll. Vad händerför drift ochutgifter avyttraromsom
förtalar dockinte helt klart.onyttiga egendomen Detden attär mesta
iallmänna bestämmelserna 24 §behandlas enligt desådana avyttringar

särskildadereavinst eller reaförlustberäkningSIL avom
förinnehasbeträffande egendomi SILbestämmelserna 31 § som
förföretag.tillämpliga på Inompersonligt bruk torde inte ramenvara
förmedgesavdrag kunnatorde såledesreavinstbeskattningen

förbättringskostnader.eventuellaanskaffningsutgiften och
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Överväganden6.3 och förslag

Stoppregeln avseende överlåtelse onyttig egendom till fåmansföretagettav
avskaffas. tillDet stoppregeln kopplade avdragsförbudet i 2 § 13 SILmom.
upphör gälla. 24 § 6 justeras i enlighetSIL med förslaget.att Denmom.
särskilda värderingsregeln vid inköp egendom 42 KL skall tillämpas§av
vid bedömningen överlåtelsen skett till överpris.av om

Stoppregeln i punkt tredje stycket14 anvisningarna till 32 § KLav
reglerar hur beskattning skall ske delägare eller någon delägarennär en
närstående till fåmansföretaget lös egendom inte elleravyttrar ärsom

Ärkan bli till för företaget. stoppregeln tillämpligväntas nytta
beskattas säljaren i inkomstslaget tjänst för belopp motsvarande hela
köpeskillingen. Enligt de allmänna reglerna kan beskattning änannan
för eventuell reavinst inte komma i fråga.

Stoppregeln i tredje stycket har flera syften. Ett önskemål är att
motverka företag förvärvar egendom de inte har någon egentligatt som
användning för. Regeln syftar vidare till förhindra delägare elleratt att
närstående skattefritt disponerar företagets medel överlåtelsegenom av
egendom de fortfarande, låt indirekt, har kontroll löver.som vara
dessa fall kan stoppregeln komplement till ochKL:s ABL:settses som
regler förbjudna lån.om

Det råder enligt vår mening inget tvivel angivna motiv förattom nu
stoppregeln alltjämt värda beaktas. Skäl kan emellertid ocksåär att
anföras bibehållande regeln. Vad därvid först faller imot ett av som

regelns starka tröskeleffekt. Bedöms den överlåtnaögonen är
egendomen onyttig för företaget skall delägaren eller denvara
närstående, den överenskomna köpeskillingen varitoavsett om
marknadsmässig eller inte, beskattas såsom inkomst tjänst för ettav
belopp motsvarande köpeskillingen. Anses egendomen däremot kunna

till för företaget föranleder överlåtelsen inga andranyttavara
skattekonsekvenser eventuell reavinstbeskattning.än

tordeDet allmänt omfattad uppfattning tröskeleffekter iattvara en
möjligaste bör undvikasmån vid utformning Skatteregler. Särskildav
försiktighet bör iakttas i förevarande fall, skatteskärpningennär, ärsom
beroende så svårbedömbar faktor viss egendoms förnyttaav en som
det förvärvande företaget. sammanhanget kan anmärkasI att
stoppregeln i vissa fall kan kringgås förvärvet eventuelltattgenom -
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bolagsordningen kap. förenligtefter ändring se 9 14 § ABL görsav -
verksamhetsföremål.med bolagets

fall modifieraskäl för avskaffa eller iVad utgörsagts att vartnu
förhållandet stoppregeln i praktikenstoppregeln i tredje stycket. Det att

föri få fall kan ocksåtorde ha åberopats utgöraytterst ett argument
frånAnföras bör vidare överlåtelse egendomslutsats. att avsamma en

fåmansföretag typiskt medförden privata sfären till sett attett en
träffas högre skattframtida värdestegring egendomen av

överlåtelse aldrigdubbelbeskattning någon ägtän om rum.

för denden redovisade bakgrundenVi har stannat attmot nu
allmänt gällerkan reglerdiskuterade stoppregeln De närsomavvaras.

ägarkretsegendom från tillhörande dessföretag förvärvarett personer
hänseenden.får Reglerna bör dock preciseras i någratillräckliga.anses

ingår i intressegemenskaptransaktioner mellanVid parter som samma
vadför avtalsvillkoren avviker frånfinns alltid riskdet att somen

därförvarit oberoende varandra.skulle ha gällt Det ärparterna avom
prissättning inte utnyttjasangeläget felaktig sättett att utanatt som

iföretaget till intressebeskattning medel från Avägarna.utta nu
företaget betalar förförevarande sammanhang motverkaär ettatt att

förvärvas frånhögt pris för den egendom ägarna.som

i andra stycket, dvs.anslutning till behandlingen stoppregelnVi har i av
överpris, föreslagitsikte överlåtelser tillden regel generellt påtarsom

överprisetsinförs för beräkningensärskild bestämmelseatt aven
jämföras meddet avtalade priset skallstorlek. förslag innebärVårt att

han eller hon sålt egendomenöverlåtaren skulle ha fåttdet pris omsom
värderingsregelavsnittmarknadsmässiga villkor 5.3.. Dennasepå

förvärvsärskild betydelse företagetsgälla och kan fåbör när avser--
onyttig egendom.

frånföretag förvärvat någononyttig egendomfrågal ettsomom
förvärvetför egendomentorde riskentillhörande ägarkretsen att trots

därför viktigtpåtaglig.tidigare Detdisponeras den ärägaren attvaraav
och bevakafölja förvärv detta slagskattemyndigheterna kan attavupp

korrekttillämpaseller uttagsbeskattningreglerna förmåns- ettom
kapiteltill denna problematik 18.Vi återkommersätt. senare

stycketpunkt tredjemedför stoppregeln i 14förslagVårt att av
§ 6 SILtill skall upphävas 24anvisningarna 32 § KL samt mom.

justeras.
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Utköp7 till underpris

Förarbeten7.1 och gällande rätt

punkt fjärdel 14 stycket anvisningarna till 32 § behandlas denKLav
sista de stoppregler gäller egendomsöverföring mellan Företagetav som
och dess Regeln gäller s.k. frånutköp företaget och stycketägare.
innehåller också specialregel för fåmansägda handelsbolag. Vien
återkommer till reglerna för fåmansägda handelsbolag kapitel 19. I
fråga fåmansföretag har stycket följande lydelse.om

Förvärvar delägare fåmansföretag eller delägarei närstående person
egendom fån företaget till lägre egendomens marknadsvärde,pris än
skall belopp motsvarande skillnaden beskattas hos förvärvarenett som
intäkt ::=.°andra meningen behandlartjänst. fåmansägdaav
handelsbolag::= Första tillämpas detmeningen inte när är

företagsledaren förvärvar egendomen och denne har beskattatssom
enligt första stycket vid företagets förvärv egendomen.av

Enligt 2 § andra stycket13 SIL skall uttagsbeskattning ske hosmom.
fåmansföretaget enligt följande.

fallI punkt fjärde stycket14 förstai meningensom avses av
till § sker32 uttagsbeskattning fåmansföretagetanvisningarna KL av

tredje stycket tillämplig.inte meningen i ärom ..=.&#39;

RÅtidigarel praxis se 1983 har fåmansföretag inte1:13t.ex.
beskattats för förtäckt reavinst vid felaktig prissättning på
reavinstbeskattad egendom, fastighet. årsGenom 1990t.ex.
skattereform, dvs. fr.o.m. taxering,1992 års skall vinst vidäven
fastighetsförsäljningar redovisas inkomst näringsverksamhet.som av
Bestämmelserna uttagsbeskattning i bl.a. punkt fjärdel stycketom av
anvisningarna till omfattar22 § därmed all egendom innehasKL som

fåmansföretag.ettav
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Uttagsbeskattningen enligt nämnda Iagrum innebär beskattning skallatt
ske den tillgång tagits förvärvskällan i ställetsom ut hadeom som ur

till beloppavyttrats motsvarande marknadsvärdet.ett Skillnaden mellan
marknadsvärdet och avtalat vederlag skall således intäkttas upp som av
näringsverksamhet. Uttagsbeskattning kan underlåtas det finnsom
särskilda skäl sådan beskattning.mot Undantagsregeln enligten är
förarbetena prop. 1989/90:1 10 556-557 avsedd för vissas.
företagsombildningar se 1990/91även 167. Något motsvarandeprop. :
undantag finns emellertid inte såvitt gäller den aktuella regelnnu
rörande förvärv till underpris från fåmansföretag. Tilläggas kanett
vidare någon effektiv uttagsbeskattningatt inte uppkommer om
delägaren eller den närstående anställd i företaget.är dessaI fall torde
uttagsbeskattningen kvittas företagets till avdrag förmot rätt utgivna
löneförmåner. Samtidigt får företaget betala socialavgifter beloppet.

Stoppregeln i fjärde stycket utesluter inte något slag egendom.av
Enligt lagtexten omfattas alltså både anläggnings- och
omsättningstillgångar. RSV har emellertid i rekommendationen RSV S
1997:6 s. 19 anfört regeln normalt inte tillämpligatt är på
omsättningstillgångar förvärvas för privat konsumtion ellersom
användning. RÅUppfattningen får visst stöd 1988 ref. 97. detlav
målet beskattades företagsledaren i fåmansföretag bedrevett som
livsmedelshandel för han vederlag tagit frånatt företaget.utan ut varor
Beskattningen skedde tillämpning stoppregeln någotutan yrkandeav

stoppregeln skulle tillämpas hadeatt emellertid inte framställts i målet.
Vad gäller stoppreglernas tillämpning på omsättningstillgångar, ävense
det i avsnitt 4.1 kommenterade uttalandet i 1989/90:1 10 598. lprop. s.
detta sammanhang bör bestämmelserna iäven 32 f§ 3 KLmom.
uppmärksammas. Enligt dessa regler föreligger under vissa
förutsättningar skattefrihet för förmån personalrabatter. Huruvidaav
Stoppregeln i fjärde stycket de allmännaöver reglerna itar 32 §

fmom.3 KL inte ha lösts i praxis. Dock talar det försynes mesta att
denna bestämmelsen personalrabatter gäller vid beskattningävenom av
delägare i fåmansföretag. Detta RSV:s åsiktäven jfr RSV Ssynes vara
1997:6 15.s.

Om den skattskyldige beskattas till följd egendom förvärvats tillattav
lägre pris marknadspriset bör detän beskattade beloppet enligt RSV:s
rekommendation s. få19 räknas del dennes anskaff-som en av
ningskostnad RÅför egendomen. Regeringsrätten har i 1980 1:28
uttalat ingångsvärdet för vid försäljningXatt fastighet skallav en vara
det bestämda marknadsvärdet X vid tidigare köpnär fastighetenav
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inkomstbeskattats löneförmån för utköp fastigheten tillsom av
underpris jfr avsnitt Riksskatteverkets nämnd för5.2. rätts-även

förhandsbesked frågan detärenden har likaså i påsvaratett om
köpeskillingenbeskattade skillnadsbeloppet mellan marknadspriset och

ingångsvärdet vid vidareförsäljningfick beaktas vid beräkning avav en
RÅegendomen 1983 1:18.

tillämplig egendomen förvärvatsStoppregeln inteär av enom
anvisningspunktenstidigare blivit beskattad enligtföretagsledare som

omfattaregendomen. Undantagetföretaget anskaffadeförsta stycke när
utköp egendomen.företagsledarens Dettaemellertid endast egna av

köpernärstående till företagsledarenfå till konsekvenstorde att somen
felprisregelnblir beskattad enligtegendom till lågt pris ävenut om

förstaanvisningspunktensbeskattats enligtföretagsledaren tidigare
stycke.

RÅ stoppregelns sistafrågan undantagsregeln i1993 683I not. omvar
blivitFöretagsledaren hadei följande situation.kunde tillämpasmening

företagetförsta styckeanvisningspunktensbeskattad enligt när
Tavlorna såldes några årför 000 kr.anskaffade tavlor 120 senareca

skattefritthanundrade 10 årför kr.84 000 X omca senarenu --
detfannbolaget. Skatterättsnämdenkr frånkunde 84 000 attta ut

följerutvidga den skattefrihetgrund försaknades att avsom
delade dennaRegeringsrättensådant fall.undantagsregeln till ett

uppfattning.

reglernaallmänna7.2 De

allmännaenligt deunderpris behandlasutköp tillenskildEn persons
införsäljning tillvidprinciperefterreglerna i stort sett somsamma

försåledes beskattasunderpris skallförvärvar tillöverpris. Den som
löneförmåninköpsprisetmarknadspriset ochmellanskillnaden omsom

Är anställdförvärvaren intei företaget.hon verksamhan eller är men
elleranställdeutdelning.beskattas Dendelägare kan förmånen som

underprisetbeskattning förmånenträffasdelägaren torde även om avav
RÅRÅ ref. och 1996jfr bl.a. 57närstående till dem 1989tillfaller en

ref. 16.

skattefriafkan dock enligt 32 § 3 KLPersonalrabatter ommom. vara
införtsBestämmelser härom haruppfyllda.förutsättningarvissa är

1994/9521821996:651,1995:651SFS ävensamt se prop.genom
ellerinköpskattefri denPersonalrabatt33 är varaav enom avsers.
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tjänst från arbetsgivaren eller något företag i koncernen annat samma
eller tjänsten ingår i säljarens ordinarie utbud. Detta gällerom varan

emellertid inte rabatten direkt ersättningär för utfört arbete,om en om
den överstiger den rabattstörsta konsument kan erhålla påsom en
affärsmässiga grunder eller den uppenbart överstiger personalrabattom

sedvanlig i branschen.ärsom

Om tillgång förvärvskälla skalltas ut uttagsbeskattning skeen ur en
enligt punkt fjärdel stycket anvisningarna till 22 § KL. Företagetav
skall beskattas tillgången i stället hade till beloppavyttratssom ettom
motsvarande marknadsvärdet. Innebörden uttagsbeskattningsregelnav
har berörts i föregåendeäven avsnitt. Beträffande praxis kring
begreppet särskilda skäl uttagsbeskattning, SOUmot 1998:1se

ff.151s.

Företaget får avdrag för värdet förmånen underpriset i de fallav av
detta värde beskattas löneförmån. Det utgår därvidsom en
socialavgifter och beloppet pensionsgrundandeutgör inkomst för den
anställde. förmånenOm utdelning harär företaget ingenatt anse som
avdragsrätt.

Om företagets överlåtelse till delägaren eller den närstående avser
sådan egendom och sker på sådant vinstberäkningen skallsätt ske iatt
reavinstsystemet bör innehållet i 24 § 3 första stycket SILmom.
beaktas. Enligt detta stycke medges inte avdrag för reaförlust om
egendom till pris under marknadsvärdet såvidaavyttrats ett det inte
framgår omständigheterna överlåtaren saknat avsikt beredaattav att
förmån för mottagaren.

överväganden7.3 och förslag

Stoppregeln avseende delägares förvärv till underpris avskaffas. tillDet
stoppregeln kopplade avdragsförbudet i 2 § 13 SIL upphör gälla.attmom.

tillFörvärv underpris beskattas enligt de allmänna reglerna, dvs. förmånen
underpriset beskattas inkomst tjänst eller utdelning.av som av

Stoppregeln i punkt fjärde14 stycket anvisningarna till 32 § KL tarav
sikte på företagets försäljning egendom till delägare och derasav
närstående till underpris. Syftet liksom vad gäller denär i andra-
stycket anvisningspunkt behandlade överprisregelnsamma att-
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förhindra delägare m.fl. skaffar sig obehöriga skatteförmåner ochatt
kringgår låneförbudet.

Vad vi anfört beträffande regeln införsäljning till överpris avsnittom
enligt mening giltigt5.3. vår i fråga delägares ochär även om

närståendes förvärv från fåmansföretaget till underpris. De
förhållandevis små skillnader föreligger mellan stoppregeln isom
fjärde stycket och de allmänna reglerna egendom förvärvas tillnär
underpris inte motivera bibehållandekan två iett stort settanses av
parallella Vi förslår därför stoppregeln upphävs.system. att

Vid tillämpning de allmänna reglerna kommer förmånen fåattav av
förvärva egendom till underpris beskattas inkomst tjänstatt som av
eller inkomst kapital utdelning. storlekFörmånens utgörssom av av
skillnaden mellan egendomens marknadsvärde och det mellan parterna
avtalade priset för egendomen. enlighet med föreslagnaI den av oss
definitionen marknadsvärdepå se avsnitt skall värderingen ske3.2
utifrån köparperspektiv. Avgörande för beräkningenett av
marknadsvärdet alltså vad delägaren eller den närstående skulle haär
fått betala de själva på marknadsmässiga villkor anskaffatom
motsvarande egendom.

Vårt förslag medför stoppregeln såvitt fåmansföretagen iatt avser
punkt fjärde stycket anvisningarna till däremot14 32 § KL samtav

uttagsbeskattningsregel isvarande 2 § 13 SIL kan upphävas.mom.
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lokalUthyrning8 av

gällandeochFörarbeten rätt8.1

förreglerfinnstill § KLanvisningarna 32stycketfemtepunkt 14l av
till fåmans-lokalhyrm.fl.företagsledare utbeskattning somav

lydelse.följandeharföretaget. Lagrummet

handels-fåmansägtellerfåmansföretagföretagsledare ettiHar ett
ellerhyrauppburitnärståendeföretagsledareeller annanbolag person

disponerasellerlokal,för ägsföretagetfrån aversättning som
såvidaskall ersättningen,närstående,den honomellerföretagsledaren

hosnäringsverksamhet,intäktsåsombeskattasskallden inte av
dock åtnjutafårMottagarenintäkt tjänst.beskattas avmottagaren som
grundpåvidkännasfåtthan attkostnaddenföravdragskäligt avsom

ifråga.lokalenföretaget utnyttjat

ellerprivatbostadsfastighetantingenkanfastighet enEn envara
innehavräknasnäringsverksamhetTillKL.näringsfastighet 5 § av

endastsåledesomfattarStoppregelnKL.§näringsfastighet 21
privatbostad.uthyrning av

lagstiftning.1976 årstillkomlokalhyraStoppregeln genomom
schablon-gällandedådenfunnit attBakgrunden att manvar

företags-utnyttjadestvåfamiljsfastigheterellerbeskattningen avav en-
fråninkomstskattefrisigbetingaförfåmansföretagledare i att

Schablon-privatbostad.sindelaruthyrningföretaget avavgenom
skattefriahyresintäkterfaktiskanämligeninnebarbeskattningen att var

Såtaxeringsvärde.fastighetenstvåellerkr procenttill 8 000 avupp
inteträffades dendessainombestämdes gränser avhyranlänge som

beskattning.
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Stoppregeln innebar ursprungligen hyran skulleatt intäkttas upp som
tillfällig förvärvsverksamhet. Liksom idag skulle skäligtav avdrag

medges för kostnaderna för uthyrningen.

Genom 1990 års skattereform slopades schablonbeskattningen av
småhus. Samtidigt infördes regler avseende uthyrningnya av
privatbostäder. Reglerna innebär hyran skall intäktatt tas upp som av
kapital generellt avdrag medgessamt medatt 4 000 kr. Härutöver
medges avdrag vid uthyrning småhus med 20 % hyresintäktenav av
och vid uthyrning med den del den hyran eller avgiftenannan av egna

belöper detpå uthyrts.som som

Enligt föredragande statsrådet prop. 1989/90:l 10 600 borde des. nya
reglerna inte tillämpas fåmansföretagen eftersom företagsledaren då
skulle få möjlighet ersättning från företaget lägreatt ta beskattadut som
kapitalinkomst. Hela hyresersättningen borde därför redovisas i
inkomstslaget tjänst. Företagsledarens avdragsrätt för kostnader för
uthyrningen borde vidare begränsas till de direkta merkostnader som
föranletts företagets utnyttjande lokalen. Någon ändringav av av
uttrycket "skäligt avdrag" föreslogs emellertid inte.

Av 2 § 13 första stycket SIL framgår företaget inte haratt rättmom.
till avdrag för den del lokalhyran s.k. "överhyra". Stycket,utgörav som

återgetts tidigare, har följande lydelse.som

fåmansföretagEtt har till avdrag förinte kostnad för anskaffanderätt
egendom, hyra eller för lokal ellerersättning nedskrivningav annan av

lånefordran den måni motsvarande belopp skall beskattasett som
intäkt enligt punkt första,tjänst 14 andra, tredje, femte eller sjundeav
stycket till § kommunalskattelagenanvisningarna 32 1928:370. Iav
fråga för lokal gäller dockersättning vad endast den månisagtsom nu

marknadsmässigersättningen överstiger ersättning.

l 1989/902110 anförs600 med marknadsmässig ersättningattprop. s.
förstås vad företaget skulle ha fått betala till utomstående fören en
motsvarande lokal. denFör marknadsmässiga ersättningen har företaget
således avdragsrätt. Beträffande den del hos företagsledaren skallsom
beskattas intäkt tjänst påförs företaget inte socialavgifter.som av
Beloppet inte pensionsgrundandeär och berättigar inte heller till
grundavdrag.

Av stoppregeln i femte stycket framgår inte helaänannat att
ersättningen avsedd behandlas enligtär lagrummets speciella regler.att



lokal 107Uthyrning1998:116SOU av

hyramarknadsmässigöverstigaskullelokalenförersättningenOm
teoretisktöverhyranemellertidskulle sett"överhyra"innefattadvs. en
upplåtarenberoende på ärutdelningellerlönbetraktaskunna omsom

löneinkomstvanligbeskattasochföretagetinte iellerverksam som
iFöretagetskullebetraktelsesättsådantMedkapitalinkomst.eller ett

driftkostnad.överhyranforavdraglönefallet få ensom

tolkas såskalllagtexten211997:6Srekommenderar RSV attRSV s.
Beträffande företagetsstoppregeln.omfattasöverhyranävenatt av

till § 13hänvisning 2medRSV 25s.konstateraravdragsrätt mom.
frågaavdragtillhar ärinte närföretaget rättförsta stycket SIL att om

medannärståendedennenågonellerföretagsledarentillöverhyra
lönbetraktasdelägareverksammaföretagetandra itillöverhyra som

Överhyra intedelägare ärtillavdragsgill.såledesoch är somen
betraktasnormalttordeanställdtillnärståendehellerinteanställd och

avdragsgill.därmed inteutdelning och varasom

nämnts,beskattas,StoppregelntillämpningVid nysssomav
ellerföretagsledarenantingen hostjänstintäkthyresintäkten avsom

upplåtarennaturligsigbeskattningSådannärstående.den ter avom
det.intedenneknappast ärföretagetverksam ilokalen är ommen

vaduttalandeföljandegjortrekommendation 22s.i sinharRSV om
för sinaavdrag""skäligttillmed hyresmottagarens rättbör avsessom

uthyrningen.grundkostnader på av

i0.d.ellerenstaka kontorsrumendastupplåtelsen en egenOm garageavser
imerkostnaderdirektatill debegränsasavdragetprivatbostadsfastighet bör

företagetföranletts0.d.slitageuppvärmning, attelektricitet,form avsomav
sådanaförbeloppetsammanlagdaDetdettahar använt utrymme.

och000mellanvariera 1vanligtviskanavsedda fallmerkostnader i här antas
enskilda fallet.i detförhållandenaberoendehelt årför ::=:kr3 000 ett

förståttfåmansföretagtillämpliginte närhar ettStoppregeln ansetts
ilokalerhyrdaombyggnad vadellerreparationförutgifter avser

föranleddabyggnadsarbetenaprivatbostad. Denföretagsledarens av
uppburenalltså intehar utgöraprivatbostaden ansettspåvärdeökningen
förmånenförbeskattatsställetiharFöretagsledarenhyra.

RÅ 70.1990regler seallmänna not.enligtvärdeökningen
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8.2 De allmänna reglerna

Om stoppregeln i punkt femte14 stycket anvisningarna till 32 § KLav
inte tillämplig vidär uthyrning privatbostad blir hyresinkomstenav
beskattad under inkomst kapital enligt 3 § 3 SIL. Om någotav mom.
reellt hyresförhållande inte föreligger hyresavtalet framstårutan som en
skattemässig konstruktion torde ersättningen betraktas lön ellersom
utdelning och beskattas inkomst tjänst respektive kapital.som av
Motsvarande gäller i fråga det överskjutande beloppet någonom om
del ersättningen inte marknadsmässig.ärav

Från intäkt på grund upplåtelse privatbostad medges enligtav av m.m.
3 § 3 tredje stycket SIL avdrag med 4 000 kr för varjemom.
privatbostadsfastighet, privatbostad eller hyreslägenhet. Därutöver
medges avdrag med 20 % hyresintäkten. Dessa avdrag medges dockav
inte enligt 3 § 3 fjärde stycket SIL bostaden upplåtits tilldenmom. om
skattskyldiges eller honom närstående arbetsgivare. Liksom vid
tillämpning stoppregeln begränsas i dessa fall avdragsrätten tillav ett
skäligt avdrag för kostnad den skattskyldige fått vidkännas påsom
grund upplåtelsen.av

För företag hyr lokaler sinaett anställda eller andra gällersom av
vanliga avdragsregler. Hyreskostnaden räknas driftkostnad tillsom en
den del den marknadsmässig.är Har överhyra erlagts blir denna
avdragsgill lön såvida uthyraren anställd hos företaget.ärsom
Företaget skall samtidigt betala socialavgifter på beloppet. Om
uthyraren inte anställd delägare iär företaget kan överhyramen en
betraktas utdelning och därmed inte bli avdragsgill för företaget.som

frågaI avdrag för lokalkostnad i enskild näringsverksamhetom se
avsnitt 17.7.

Överväganden8.3 och förslag

Stoppregeln avseende företagsledares uthyrning privatbostad tillav
företaget avskaffas. Det till stoppregeln kopplade avdragsförbudet i 2 §
13 SIL upphör gälla. Beskattning sker enligt reglernaatt i 3 §mom.
3 tredje och fjärde styckena vilkaSIL, regler utvidgas till omfattamom. att
upplåtelse till företag ingår i intressegemenskapett densom samma som
skattskyldiges arbetsgivare. Förmån uthyrning till överpris värderasav
utifrån säljarperspektiv.ett
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finnsför gällande framgår det olikaredogörelsenAv rätt systematt tre
enskild på grundersättningar uppbärför beskattning som en personav

privatbostadsfastighet, privatbostad eller hyreslägenhetupplåtelse avav
tillämpning det grundläggandeprivata lokaler. Vid utgörsystemetav

kapital. Vidprivata lokaler inkomstersättningar för upplåtna av
med kr, delsmedges avdrag dels 4 000 20inkomstberäkningen procent

med äganderätt eller den delgäller småhushyresintäkten avav
gälleravgift belöper det uthyrtseller påupplåtarens hyra som som

övriga fall.

skattskyldiges eller honomlokaler till denVid upplåtelse privataav
detliksom vid tillämpningarbetsgivare skall,närståendes av

grund upplåtelsenersättningar pågrundläggande tassystemet, uppav
inte dearbetsgivarfallet gäller dockkapital.intäkt Iavsom

får endast skäligtavdragsreglerna. skattskyldigeDenschablonmässiga
upplåtelsen.föranlettsför kostnaderavdrag de avsom

företagsledare elleruthyrning frånsiktetredjeDet systemet tar enen
fåmansföretaget.företagsledare till det egnanärstående till en

detta fallnärstående skall idenFöretagsledaren mottagenta upp
Avdraget beräknas påtjänst.ersättning inkomst sätt somsammaavsom

medgesdvs. skäligt avdragtill arbetsgivaren,upplåtelsevid anställds
skallersättningenupplåtelsen.grund Trotskostnaderna påför attav

ochsocialavgiftertjänst utgår ingaredovisas inkomst avsom
fårFåmansföretagetpensionsgrundande.hellerinteinkomsten är

marknadsmässig.i den mån denersättning endastavdrag för utgiven är

enligt vårmarknadsmässigalokalersättningarVad gäller ärärsom
fåmansföretagföretagsledare iföruppfattning ettattargumenten en

inteanställdaskattebelastning "vanliga"träffas högreskall änav en
otvivelaktigtframstårprivata lokalerErsättningar förspeciellt starka.

gäller iarbetsinkomst. Dettakapitalinkomst än som enmer som en
tillnärståendemottagits sådanersättningengradsärskilt hög avom

tillämpnings-i företaget. Frånanställdinteforetagsledaren ärsom
regleringförönskvärt antaletgivetvis ocksåsynpunkt det systemär om

lokaler kanupplåtelse privatasamband medibeskattningen avav
reduceras.

överstigerlokalför upplåtenerläggsbeloppdetOm ensom
egentligen inteskillnadsbeloppetersättningmarknadsmässig utgör

Är närståendeanställd ellerupplåtarenlokalersättning något annat.utan
skillnadsbeloppettill hands betraktadetanställd liggertill nära att som
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lön. Sådan lön skall liksom lön i allmänhet föranleda socialavgifter för
utbetalaren och ligga till grund för Ärsociala förmåner för mottagaren.
det aktieägare eller närstående till denne uppbär beloppen en ettsom
överstigande marknadshyran bör detta normalt utdelning.utgöraanses
Vi kan inte finna redovisadeän principerannat att möjligt börnu om
tillämpas inom fåmansföretagssfåren.även

Det kan knappast förnekas risken för löneförrnåneratt skatteskälatt av
formen överbetalning för upplåtna privata lokaler blandges av är större

fåmansföretagen på andra håll.än Att med någorlunda precision
bestämma marknadshyran för privata lokaler helt eller delvissom
upplåts exempelvis kontor, lager eller närståendesom ettgarage
företag förenat med betydandeär problem. Avsaknaden av en
fungerande marknad i förening med svårigheten i det enskilda falletatt
kontrollera den faktiska omfattningen upplåtelsen gör att utrymmetav
för skönsmässiga bedömningar regelmässigt blir stort.

Vi har i det föregående föreslagit marknadsvärdet bör fastställasatt från
säljarperspektiv frågaett när överlåtelseär egendom frånom av

exempelvis enskild till dennes arbetsgivare. Avgörande fören
värderingen bör alltså vad den anställde skulle ha fått för denvara
överlåtna egendomen den sålts på den marknaden.öppna Enligt vårom
mening kan risken för ogrundade skatteförmåner vid upplåtelse av
privata lokaler i tillräcklig grad begränsas motsvarandeom
värderingsprincip tillämpas i dessa fall.även För den uppburnaatt
ersättningen för lokalen skall godtas marknadsmässig bör medsom
andra ord krävas den skattskyldige kan visa hanatt eller hon skulleatt
ha kunnat få lika ersättning vid upplåtelse till heltstor utomstående.en

bakgrundMot det anförda talar enligt vår uppfattning övervägandeav
skäl för stoppregeln avseende fåmansföretagsatt ersättningar till
företagsledare eller denne närstående för upplåtelse privatapersoner av
lokaler kan slopas. Vi föreslår upplåtelser detta slag skallatt av
beskattas enligt det regelsystem enligt 3 § 3 fjärde stycketsom mom.
SIL gäller anställd ellernär närstående till anställd uppbären en
ersättning för upplåtna lokaler från arbetsgivaren. Ersättningen skall
således, så länge den marknadsmässig,är beskattas inkomstsom av
kapital. Belopp överstigande marknadsmässig ersättning skall tas upp

inkomst tjänst eller något anställningsförhållande intesom av om.-
föreligger däremot delägarskap inkomst kapitalmen som av-
utdelning. På sådan del ersättningen beskattas inkomstav som som av
tjänst utgår socialavgifter och denna del ligger också till grund för
sociala förmåner. Arbetsgivarens avdragsrätt bör följa allmänna regler.
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tillbortfallerSIL rätteni § 3regler 3nuvarandeEnligt mom.
till denskerupplåtelseavdragberäknade närschablonmässigt

hinderNågotarbetsgivare.närstående mothonomellerskattskyldiges
föreliggaintealltsåschablonavdragenförmånligadeåtnjuta synesatt

dehyrnärstående företagarbetsgivarenexempelvisdet är somettom
avdrags-förriskdärmed attfinnslokalerna. Detprivata en

ingåsformelltupplåtelseavtalet settkringgåsbegränsningen attgenom
till dennesdotterbolagochskattskyldige ettdenmellan t.ex.

fåmansföretagminstintebefaraanledningfinns attarbetsgivare. Det att
Viregelsystemet.iluckasådanutnyttjaskulleoch deras ägare en

vidbaragälla inteskallavdragsrättenbegränsadedendärförföreslår att
lokalernadåocksåarbetsgivareskattskyldiges utantill denupplåtelse

denintressegemenskapingår iföretagtill somupplåts ett sammasom
arbetsgivare.skattskyldiges

tillupphovlokalerprivataupplåtelsekanvi redan geSom antytt av
följandei detdettatillåterkommerVikontrollproblem.slagsolika

kapitel 18.

tillanvisningarnastycketfemtepunkt 14medförförslagVårt att av
punkti 1ändringarvidarekräverFörslagetupphävas. avkan§ KL32

SIL.och § 33i § 132§ KLtill 42anvisningarna samt mom.mom.
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familjenInkomstfordelning i9

gällandeochFörarbeten9.1 rätt

itill barnochmedhjälpande makelön tillBestämmelser om
punkt 13intagna ihandelsbolag finnsfåmansägdaochfåmansföretag

vibehandlaravsnittföljandeItill 32 § KL.anvisningarna närmastav
följandedärpåoch ifåmansföretagimedhjälpande maketill ettlön

till reglernaVi återkommersådant företag.itill barnavsnitt lön om
avsnitt 19.5.avsnittihandelsbolagfåmansägda ett senare

makeälpandemedhjtill9.1.1 Lön

KLtill 32 §anvisningarnastyckenaandraochpunkt första13I av
följande.föreskrivs

fåmansägtÄr ellerfåmansföretag iföretagsledareskattskyldig i ettett
ställningledandesådan imakeoch har hans intehandelsbolag

tillfrån företagetellerlön ersättningifrågagäller,företaget annanom
stycket.bestämmelserna andraarbete,utfört imaken för

frånuppburithanför densjälv ersättningbeskattasMaken som
ersättningenunder förutsättning ärföretaget attatt somanse

företagsledarenställetskallöverskjutande del imarknadsmässig. För
beskattas.

ochstoppreglerövrigasamtidigt medår 1976tillkomBestämmelserna
1976:85.1975/76:79, SFStaxering prop.fr.o.m. årstillämpas 1977

tidigarevilket framgått ävenskattesammanhangimakarSom anses --
varandragifta medvaritde tidigaretillsammansleverogifta omsom

barnhafteller harde har samteller sompersonergemensammaom
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lever i registrerat partnerskap 65 § KL och 3 kap l § andra stycket
lagen / 1994:1 17/l registrerat partnerskap.om

Möjligheterna uppnå skattefördelaratt inkomstfördelninggenom
mellan olika familjemedlemmar relativt i fåmansföretag förestoravar
1976 års lagändring. Bedrevs verksamheten enskild firma fanns påsom
grund den s.k. faktiska sambeskattningen inte denna möjlighet.av
Reglerna den faktiska sambeskattningen innebar bl.a. i de fallom att-
då verksamheten drevs i förvärvskälla ägdes makarnaen som av en av
och den andra maken arbetade medhjälpare den make drevsom som-
verksamheten blev beskattad för hela inkomsten förvärvskällan.av
Något avdrag för värdet det arbete den medhjälpande makenav som
utfört medgavs inte på grund avdragsförbudet i 20 § KL. Dettaav
förbud avdrag för lön till make, vilket fortfarandemot gäller, skall
tillämpas den medhjälpandeäven maken varit anställd och iom
enlighet härmed uppburit lön.

Den faktiska sambeskattningen slopades lagstiftning 1976genom
prop. 1975/76:77, SFS 1976:67. Samtidigt infördes särskilda regler

inkomstuppdelning mellan makar vid beräkning inkomstom av av
jordbruksfastighet och rörelse anvisningarna till 52 § KL. Reglerna

inkomstfördelning vid enskilt bedriven näringsverksamhetom
samordnades med motsvarande regler beträffande fåmansföretag.

Reglerna inkomstfördelning i fåmansföretag gäller denom om ena
maken företagsledare och denär andra maken inte har sådan ledande
ställning i företaget. Motsvarande regler inkomstfördelning iom
enskild näringsverksamhet gäller verksamheten bedrivsnär denav ena

makarna med den andra medhjälpare. Lagstiftningenav som om
fåmansföretag innehöll ursprungligen mycket detaljerade regler närom

make, inte företagsledare, själv skulle bli beskattad för sinen som var
lön. Kraven bl.a. maken skulle ha arbetat visst minstaatt antalettvar
timmar år i företaget och lönen marknadsmässig. Vidareattper var
föreskrevs maken endast under vissa speciellaatt förhållanden fick
räkna med arbetsinsats utförts i det hemmet jfrsom gemensamma
RÅ 1986 ref. 3.

Efter förslag från Företagsskattekommittén infördes reglernya genom
1990 års skattereform. Minsta antal timmar år har slopats liksomper
bestämmelsen arbete utförts i makarnas bostad.om som gemensamma
Avgörande enligt gällande regler den faktiska arbetsinsatsenär ochnu

marknadsmässighetersättningens i förhållande till det utförda arbetet. I
förarbetena uttalades prop. 1989/901110 604 telefonpassning ochatts.
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vidbeaktasinte bordetidigareliksomi bostadenrepresentation
storlek.arbetsinsatsensbedömningen av

makenendasttillämplighet ärreglernasför ärförutsättning attEn ena
principibeskattasföretagsledaremakarnabådaföretagsledare. Om är

ochomfattningdessarbetsinsatssinvärdet oavsettvardera för egenav
makarnafall då ingeni degällerstorlek. Detta ävenersättningens av

fråga1975/76:79 75. lföretagsledare sekan oms.prop.anses som
kanmedhjälparfallochverksamhetmellangränsdragningen gemensam
6041989/90:110iuttalandenstatsrådetsföredragandeenligt s.prop.

gränsdragning iangåendeuttalandendefrånhämtasvägledning samma
istatsrådetföredragandegjortsnäringsverksamhetenskild prop.avsom

avsnitt 9.2.67 sel975/76:77 s.

rekommenderartill makeersättningförbeskattasföretagsledarenOm
tillgodoräknafårocksåföretagsledaren151997:6SRSVRSV atts.

gällerDettavarit hanshadedekostnadermakenssig egna.omsom
sigtillgodoräknainte kansjälvmakenutsträckningi denendastdock

från företaget.inkomsterkostnadernaföravdrag mot

delför denbeskattasföretagsledarenframgårlagtextenAv avatt
Vidmarknadsmässig.kaninteersättningen somansessom

följandelön RSVmarknadsmässigvadbedömningen är gersomav
rekommendation 14.s.

förbetalasnormaltvadersättningmarknadsmässigMed somavses
kanVadarbetsprestationmotsvarande orten. somansessom

lönestatistik,framgåryrkeskategorierolikaförersättningmarknadsmässig av
vid dennabeaktaso.d.branscherfarenhetUtbildning,kollektivavtal m.m.

beräknatsersättningengrunderdenormalt lämnasUppgift börbedömning. om
inteersättningeninte lämnasdockbehöveruppgiftsådanNågonefter. om

timme.kröverstiger 75 per
vidbeaktasbörföretagetfrånförmånerochersättningarSamtliga
förersättningmarknadsmässigöverstigerersättningenbedömningen av om

medsambanddirektharersättningarsådana ettVidare börarbete.utfört som
lämnasförmånerochersättningarbeaktas,i företagetverksamheten t.ex. som

närståendeföretageller ärtill företagethörpersonalstiftelse ett somavsomav
insattpåellerutdelningskäligbör räntaDäremottill fâmansföretaget.

bedömningen.vidbeaktaskapital intelånatrespektive

gäller denföretagsledarebedömningen ärVid att somansevem somav
till 32 §anvisningarnastyckettolftepunkt 14ifinnsdefinition avsom
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KL se avsnitt 2.1.3. har i dennaRSV definitionsfråga lämnat följande
rekommendation s. 8.

bedömaFör båda eller endast makarnaatt är attom en av anse som
företagsledare bör beakta bl.a. verksamhetens makamasart,man
arbetsuppgifter i företaget och de har utbildning kanom som anses

Ävenändamålsenlig med hänsyn till arbetsuppgifterna i företaget. sådan
tidigare yrkeserfarenhet kan ha betydelse med hänsyn tillsom
arbetsuppgifterna bör beaktas vid bedömningen företagsledarens makeav om
har med företagsledare jämförlig ställning i företaget. Hur ägandet ien
företaget fördelar sig mellan makarna saknar däremot i regel betydelse för
denna bedömning. Om företaget har bildats den maken ochav ene om
verksamheten kan direkt beroende dennes arbetsinsats ochanses vara av
särskilda kvalifikationer, bör den andre maken i allmänhet räknas som
medhjälpande make. andra fall börl båda makarna företagsledareanses som

de har sin huvudsakliga förvärvsverksamhet förlagd till företaget.om
sådanaHar förhållanden inträffat under året, medför denattsom

skattskyldige under endast viss del året kan företagsledare ellerav anses som
medhjälpande make, bör det förhållande rått under delen åretstörresom av

gälla för året. Undantagäven härifrån bör dock denresten görasav om ene
makens ställning i företaget har ändrats till följd den andre makens död.av

Frågan företagsledare i fåmansföretagär harattom vem som anse som
i antal rättsfall gällt inkomstfördelningprövats mellanett makarsom

RÅ RÅ RÅ RÅse 1980 1:80, ref.1986 111, 1987 ref. 113, 1987 ref.
RÅ Ävenoch144 1995 95 -jfr avsnitt 2.1.3. rättsfall makenot. om

varit medhjälpare i näringsverksamhet där båda deltagit eller om
verksamheten bedrivits makarna har intresse jfrgemensamt av

RÅexempelvis 1983 1:69.

9.1.2 till barnLön

I punkt 13 tredje stycket anvisningarna till 32 § KL behandlasav
ersättning till barn i fåmansföretag enligt följande.

Ersättning för utfört arbete från fåmansföretag eller fåmansägtett ett
handelsbolag till företagsledares eller dennes makes barn, som
uppnått 16 års ålder, beskattas hos den makarna har denav som
högsta inkomsten från företaget, eller, makarna har lika storom
inkomst från företaget, hos den äldste maken. gäller ocksåDetta
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till.har fyllt år, den deltill barn, 16 ersättningenersättning som
för arbetsinsats.marknadsmässigt vederlag barnetsöverstiger

till medhjälpande make iavseende ersättningLiksom reglerna
ilön till barn i fåmansföretaginfördes reglernafåmansföretag om

medstopplagstiftning och samordnadessamband med 1976 års
näringsverksamhettill barn i enskildreglerna lönom .

efterålder bedömasfrågan barnetsskallEnligt 65 § KL om
taxeringsåret. innebärnovember året före Dettaförhållandena den 1 att

självkan han eller honden oktober 1997barn fyllt 16 år 31ettom
från företaget under hela 1997. lmarknadsmässig lönförbeskattas

styvbarn ochbarn räknasföreskrivs vidare65 § KL ävenatt som
harbarns åldertidpunkten för bedömafosterbarn. Frågan attom

delbetänkande, SOU 1997:2, II,Skattelagskommitténsdiskuterats i
29f.s.

lönen för barnanvisningspunkten framgår helatredje stycket iAv att
har den högstaden makarnabeskattas hosunder år16 somav

beskattashar lika hög inkomstmakarnafrån företaget. Ominkomsten
eller dennesäldst. företagsledarenmake Ombarnets lön hos den ärsom

rekommenderar RSV Still barn RSVför ersättningmake beskattas
fårför ersättningen ocksåbeskattasden151997:6 att soms.

varit hansde hadekostnadertillgodoräkna sig barnets egna.som om
kanutsträckning barnet intei dendock endastgällerDetta
frånkostnaderna inkomsternaförsig avdragtillgodoräkna mot

företaget.

marknadsmässig lön kanendastbestämmelseninnebärVidare att
ochbarnetårhos barn 16beskattas är oavsettöver oavsett vuxetom

dockförutsättninginte. givenhemmavarande eller Endet är attärom
företagsledare.självtbarnet inte är

åtminstoneregelns tillämplighetförutsättning förgiven ärEn attannan
regelngällerföretagsledare. Vidare ävenmakarna ären av

anställd i företagetmakenmakes barnföretagsledares äroavsett om
eller inte.

RÅRÅ gällt fråganref. haroch 1986 111,rättsfall, 1983 1:18Ett par
iträffas bestämmelsenarbetsinkomsterinkomsterandra änäven avom

gällde fråganbåda målenanvisningspunkten 13.stycket Itredje omav
ioch hans barnföretagsledaren fadernmellaninkomstfördelning ett- -

Frågani bolaget.arbetande delägareintehandelsbolag. Barnen var
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skullegällde fadern eller barnen beskattas för de inkomsterom som
grund sitt andelsinnehav hade fått frånbarnen på bolaget.av

Regeringsrätten konstaterade i båda fallen anvisningspunkten 13att
inte tillämplig andra inkomster ersättning för arbete. Därefterpå änvar

RÅgjorde Regeringsrätten i 1986 ref. prövning fadernlll en av om
förnågon grund kunde beskattas barnens inkomster ochannan

för inkomstuppdelningtillämpade därvid de principer utbildats isom
praxis innan anvisningspunkten infördes.13

inkomstfördelningBestämmelserna inkomst från handelsbolagom av
skatterefomi. omfattar fördelningenändrades 1990 års Numeragenom

all inkomst make och barn får från handelsbolaget jfr avsnittsom
19.5.1

allmänna reglerna9.2 De

för till make eller frånNågra speciella regler avdrag lön barn ettom
fåmansföretag finns inte. och enligtaktiebolag inte Varär ärensom

i princip skattskyldig för den inkomst han eller hon53§ KL som
arbetsinsats, ålder eller ställning iförvärvar från bolaget oavsett

i rimligföretaget. given förutsättning dock lönen stårEn är att
arbetsprestationen. inte fallet kan,proportion till den utförda Om så är

anställde del i bolaget, den del lönen överstigersåvida den äger av som
pbehandlas utdelning med påföljdmarknadsmässigt vederlag att ;som

delägare iföretaget avdrag för beloppet. löntagaren inteOm ärvägras
den sinföretaget, kan överlönen beskattas hos person som genom

åstadkommit och dragit utbetalningen.ställning nytta av

näringsverksamhet finns däremot- redanenskilt bedrivenl somen
hur inkomstensärskilda bestämmelsernämnts om av-

skall fördelas mellan makarna och vilka avdragnäringsverksamheten
tillåtna.ärsom

anställningsförhållande föreligger får enligt avdrag20 § KLOavsett om
i den andre makens näringsverksamhet.inte ske för makes arbete

enskilduppdelning inkomsten mellan makarna iBestämmelser om av
anvisningarna tillnäringsverksamhet finns i stället i 52 § KL.
ställning i verksamheten. EnligtFördelningen beroende makarnasär av

åtskillnad mellan verksamhetandra stycket i lagrummet görs som anses
och verksamhetbedriven båda makarna gemensamt som ansesav

sistnämnda fallet föreligger denendast maken.bedriven Det närav ena
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ha ledande ställning imaken kan verksamheten och denena anses en
andra maken inte har sådan ledande ställning.en

bedrivs endast den maken och den andrefall då verksamhetenI av ena
medhjälpande make får makarna fördela inkomsten fråns.k.är

näringsverksamheten mellan sig den medhjälpande makenså att
beskattas för den del inkomsten marknadsmässigmotsvararsomav

för sjukpenning liknandeersättning för utfört arbete med tillägg och
kraversättning. faktiska arbetsinsatsen här avgörande. Något påDen är

regel ska dock liksom i frågaminsta arbetsinsats finns dock inte. I om-
för fåmansföretagen telefonpassning ochmotsvarande regler -

beaktas. arbetsinsats får dockrepresentation i bostaden inte Oavsett
make tillgodoföras inkomst motsvarande skäligmedhjälpande räntaen

givit rekommendationer 1995:24insatt kapital. RSV har RSV S
marknadsmässig ersättning.vad skall Dessasom anses somom

lämnatsi med de rekommendationeröverensstämmer stort sett som
beträffande fåmansföretagen avsnitt 9.1.1.se

föreligger båda makarna kanbedriven verksamhetGemensamt om
ställning i verksamheten. innebär dock inte någotha Dettaanses samma

företagsledande ställning. dessakrav på de båda skall ha Iatt anses en
fall anvisningspunktens femte stycke vardera makenskall enligt taxeras

till arbete ochför inkomst verksamheten med hänsyn hansden somav
skäligen tillkommer honom.övriga insatser i verksamheten

verksamhet ochfråga gränsdragningen mellanI gemensamom
uttalandeföredragande statsrådet gjort bl.a. följandemedhjälparfall har

1975/76:77 f..prop. 67s.

normaltsärskild utbildning eller kompetens börSådan verksamhet fordrarsom
utbildning ochsvårigheter. makarna iinte bereda Harstörre stort sett samma

förmån anledning tillämpa reglernadeltar i arbetet i lika finns detde att
Är där kravdet däremot fråga verksamhetverksamhet. om engemensam

ytterligareinte direkt kan uppställas fårutbildning eller särskild kompetens
jordbruk och likatvå makar tillsammans driverfaktorer in. Om ärvägas ett

verksamhet, i synnerhetdetta kunna bedömasverksamma bör som gemensam
ekonomiskajordbruket och harde lika del ävenäger stor sammaavom

rörelseform däråtskilliga verksamheter isagda gällerDet ävenansvar. nu
ochsjälva sådan båda makarnaverksamheten utövas sammaavsom

börförhållande i övrigt föreligger i det nämnda exemplet. Däremotsom nyss
inte föreligga i alla de fall därverksamhet i denna bemärkelsegemensam anses

taxirörelse,själva rörelseverksamheten sådanmakarna för somen av svarar
under den andre makenbyggnadsverksamhet, konsultverksamhet m.m. det att
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båda del ikontorsbetonade göromål,för även ägert.ex. omsvarar
förvärvskällan. ::

föredragande statsrådetskattereform framhöll prop.Vid 1990 års
citerade uttalandet skulledet1989/902110 604 att varaovans.

verksamma.fåmansföretag där båda makarnavägledande iäven var

i företaget får avdragunder 16 år arbetatnäringsidkarens barnOm
Enligt punktför värdet barnets arbete. 30enligt inte20 § KL göras av

får avdrag däremot ske för lön till barntillanvisningarna 23 § KLav
del lönen marknadsmässig.dock endast till den Ifyllt år,16 ärsom

ålderför inkomsten.ska barnet själv Barnetsmotsvarande mån taxeras
och med barnföre taxeringsåretefter den november åretbedöms 1

fosterbam.styvbam ochävenavses

ochsjälvdeklarationlagen 1990:325Enligt kap. 19 §2 om
tillsammans deltagit iskall makarkontrolluppgifter, LSK, som

deklarationer lämna uppgifterrespektivenäringsverksamhet i sina om
verksamheten.sitt arbete ibl.a. och omfattningenarten av

slutbetänkande 1996:157i sitt SOURedovisningskommittén har
mellanfördelning inkomstsåvitt gällerföreslagit ändrade regler av

näringsidkare ska få avdragenskildföreslårmakar. Kommittén att en
dockmake, endast i den månnäringsidkarensför utbetalats tilllön som

kommitténmarknadsmässig. Vidare föreslårlönen bedöms att omsom
skesig emellan skall dettafördela resultatetmakarna i stället väljer att

huvudsak vadskäligt, vilket itill vadmed hänsyn motsvararsom anses
anledningverksamhet. Någonbedrivenidag gäller vid gemensamtsom

make och fallet medmedhjälpandemellan fallet medskiljaatt
Förbudetfinns inte enligt kommittén.bedriven verksamhetgemensamt

föreslås dock stå kvar.under ärför lön till barn 16avdragmot
till lagstiftning.har inte lettFörslaget ännu

överväganden förslagoch9.3

tillanvisningarna till lönpunkt 32 § KLsärskilda reglerna i 13De omav
iReglerna lön till barnfåmansföretag slopas.make i sammaom

bibehålls oförändrade.anvisningspunkt

bestämmelsernasärskildatill demotivuttalandenI om
enskildsåväl fåmansföretagenmellan makar iinkomstfördelning som
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1975/76:77 44,uttalades SOU 1975:54,näringsverksamhet s.prop.
skaffa sig obehörigasärbeskattningssystem kanmakar ibl.a.47 ettatti

mellan sig påfördela inkomstenskatteförmåner sättettatt somgenom
Företagsskatteberedningenarbetsinsatsema.inte motsvarar

uppnåha bildats förfåmansbolag tordeåtskilligakonstaterade attatt
påuppdelning inkomsteroriktigskattefördelar avgenom
tillmöjligheternanärstående.andra Förfamiljemedlemmar och att

föreslogsföretagsfonnenpåverkasinte skulleinkomstfördelning av
enskildfåmansföretag ochförlikartade reglerdärför

näringsverksamhet.

ifamiljemedlemmarmellaninkomstenuppdelning ettEn av
Någonskattemässigt lönsamt.i dagkanfamiljeföretag även vara

införandereglernastill tiden förförhållandeprincipiell skillnad i
bibehållandeförtalar såledesavseendet.inte i det Dettaföreligger ett

för höga ochskatteuttagetdockbetydelsereglerna. Av är attstorav
Till1970-talet.mittensedanutjämnatslåga inkomster avsevärt av
förstödreglernade allmännaocksåsaken hör att ger

klartinkomstfördelningingripaskattemyndigheterna motatt somen
marknadsmässigt.från vadavviker ärsom

tillsitt förslagianför 1996:157 347Redovisningskommittén SOU s.
skullenäringsverksamhet detbeträffande enskildändrade regler att

myndigheterberördaenskildasåväl defördel för omsomenvara
följdemellan makarfördelning inkomstbeträffandeskattereglerna av
andragäller förpåförhållandetcivilrättsligadet sätt somsamma

skälbärandemening kan någraEnligt kommitténsnärstående personer.
den allmännabakgrundmakarsärbehandlingför mot avav -

skatteområdet- intepåtid harunderutvecklingen ägt rumsenaresom
föreligga.anses

fördelningi frågagiltigamening dessaEnligt vår ävenär argument om
föreslagitemellertidharKommitténfåmansföretag.från attinkomstav

avdragbeträffande fåmansföretagenföreskrivssätt somsamma --
lönen bedömsi den månmedgesmake endastför lön till som

innebäraendasttorde dockregelmarknadsmässig. ettDenna
tidigarevi redangälla. Somvad ändå måsteförtydligande ansessomav

denendastbeskattas lönersättningnämligentordenämnt omsomen
skälTillräckligaarbetsprestation.till utfördproportioni rimlig attstår

skallfåmansföretagfrånlönregelha kvar att varaomen
dendärförVi föreslårföreligga.intemarknadsmässsig attsynes

fåmansföretag slopas.make itillregeln lönsärskilda om
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Vad däremot gäller fåmansföretags lön till barn under finner16 år
liksom Redovisningskommittén förbudet bör kvarstå. Risken föratt
missbruk får den orättvisa består iväga äntyngre attanses som
företagsledares barn diskrimineras i förhållande till andra bam. Vi vill
också erinra det generella förbudet i 20 § för avdrag förKL värdetom

arbete i den skattskyldiges förvärvsverksamhet utförs denav som av
Åldersgränsenskattskyldiges barn inte fyllt 16 år. år16som

vidare med de civilrättsliga bestämmelsernaöverensstämmer barnsom
råda egendom han eller hon förvärvaträtt arbeteöveratt som genom

och barns avtala arbete kap.6 och kap.12 § 9 §rätt 3att om
föräldrabalken. Något skäl ändra bestämmelsen lön till barnatt om

fyllt 16 år till den del lönen överstiger marknadsmässig lönsom synes
inte heller föreligga.

FörslagVårt medför ändring i punkt 13 anvisningarna till 32 § KL.av
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lån10 Förbjudna

10.1 Förarbeten och gällande rätt

Aktiebolagslagen10.1 1
.

civilrättsliga bestämmelserna lån frånDe aktiebolag återfinns i 12om
kap. aktiebolagslagen7 § 1975:1385, ABL, och har följande lydelse.

Aktiebolag får lämna penninglån till den aktier elleriäger ärsom
styrelseledamot eller verkställande direktör bolaget eller bolagi annat

koncern. gäller ifrågaDetsamma penninglån tilli samma om
den gift med eller syskon eller släkting elleriär är rättsom upp-

nedstigande led till aktieägare, styrelseledamot eller verkställande
direktör,

den besvâgrad med sådan elleriär rättsom person upp-
nedsti gande led eller denså gift med den andres syskon, elleräratt ene

juridisk verksamhetöver nämntsperson vars person som ovan
har bestämmande inflytande.ett

Bestämmelserna första stycket gälleri om
gäldenären kommun eller landstingskommun,är
gäldenären företag koncern vilken det långivande bolageti iär

ingår,
gäldenären driver lånetrörelse och betingas affärsmässigaav

skäl uteslutande för gäldenärens rörelse, ellerärsamt avsett
gäldenären eller honom närstående fysisk eller juridisk person

första stycket aktieägare det sammanlagda1--3i är samtsom avses
aktieinnehavet uppgår till aktiekapitalet bolaget ochiprocenten av

heller, bolaget ingår koncern, till dei procentom en av
sammanlagda aktiekapitalen koncernbolagen. stycketi Första
tillämpas dock, gäldenären eller juridisk överom varsperson
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verksamhet han har bestämmande inflytande eller båda tillsammansett
500 aktier bolaget eller, bolagetäger i ingår koncern,än i imer om

koncernbolagen.

Aktiebolag får icke lämna penninglån syfte gäldenäreni elleratt
honom närstående jjøsisk eller juridisk första stycketiperson som avses
1--3 skall förvärva aktier bolaget eller bolagi koncern.iannat samma

Är gäldenären anställd bolaget eller bolagi i iett annat samma
koncern gäller förbudetinte penninglån tredje stycket,imot om

lånebeloppet tidigare lån enligt detta styckejämte från bolaget
eller bolag koncerni beloppinte överstigerannat ettsamma som

två gånger gällande basbelopp enligt lagen 1962:381motsvarar om
allmän försäkring,

låneerbjudandet riktar till hälften desig minst anställda iav
bolaget och lånet skall återbetalas fem är regelbundnainom genom
amorterin samtgar

hinder lån föreligger vid tillämpninginte första ochmot en av
andra styckena, de aktier skall förvärvas räknas med.även om som
Därvid skall dock det första stycket förbudet lämnai angivna mot att
lån till styrelseledamot gälla ifråga deninte styrelseledamotärom som
enligt bestämmelserna lagen 1987:1245 styrelserepresentationi om

för de privatanställda.

Lån enligt fjärde stycket får lämnas, det sammanlagda beloppetinte om
sådana därefterlån skulle bolagets fria kapital.överstigaav egna

Bestämmelserna denna paragraf förbudi penninglän ägermotom
motsvarande tillämpning ifråga ställande säkerhet.om av

Vid tillämpningen denna paragraf likställes äktenskapsliknandeav
samlevnad med äktenskap, de sammanlevande tidigare har varitom
gifta med varandra eller har eller har haft barn gemensamt.

Som aktieinnehav eller aktieförvärv enligt bestämmelserna dennai
paragraf räknas innehav eller förvä; andelar aktiefondinte iav en
eller aktiesparfond eller kapitalsparfondi inte ären som
företagsanknuten. Lag 1994:802.

De ursprungliga låneförbudsreglerna tillkom lagstiftning årgenom
1973. Aktiebolagsutredningen SOU 1971:15 frågantogsom upp om
lâneförbud motiverade detta främst med intresset skydd för bolagetsav
borgenärer. Bolaget skulle enligt utredningens förslag förbjudas att
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lämna lån eller säkerhet till aktieägare och styrelseledamöter. Undantag
skulle dock medges betryggande säkerhet ställdes for lånet ellerom om
lånet höll sig inom för bolagets fria kapital. förslagetlramen egna
gjordes undantag för lån till moderbolag eller aktieägare ägdesom
mindre bolagets aktiekapital. Om bolag lämnadeän procent ett etten av
förbjudet lån skulle det ogiltigt såvida inte imottagarenanses som var
god tro.

Aktiebolagsutredningens förslag, mycket omfattande ochsom var
inbegrep helt aktiebolagslag, behandlades till den del gälldeen ny som
bolagens lämna penninglån med förtur. Förslag i denna del ladesrätt att
fram for riksdagen redan år 1973 prop. 1973:93. Föredragande
statsrådet gick emellertid endast delvis utredningens linje. Ett
absolut låneförbud föreslogs såvitt gällde aktieägare och deras
närstående den s.k. släktkatalogen med vissa möjligheter för
länsstyrelsen meddela dispens. Utredningens undantag för lånatt mot
betryggande säkerhet och lån motsvarades det fria kapitaletsom av
ansågs inte kunna godtas bl.a. på grund risken för den hadeattav som

dominerande aktieinnehav i bolag från bolaget forett ett tog ut pengar
sin privata konsumtion i form lån. På det kunde denne undgåsättetav
eller skjuta beskattningen. Till följd låntagarens iställningupp av
bolaget kunde det också befaras någon egentlig bedömningatt av
låntagarens kreditvärdighet inte gjordes lånet lämnades. stället förInär
den utredningen föreslagna ogiltighetssanktionen fannav
föredraganden rättsföljderna otillåtet lån lämnades skulleatt att ettav

straffsanktionering. Förslaget riksdagen år prop.antogsvara av samma
1973:93, 1973:19, SFS och bör emellertidLU 1973:303 1082. Här

rättsfallet NJA 1992 vid handen717noteras att atts. ger en
betalningsutfastelse strider låneförbudet inte alltid kan görasmotsom
gällande bolaget.mot

Några ingripande ändringar reglerna lån gjordes inte imer av om
samband med tillkomsten den nuvarande ABL. Näringslivet hadeav
visserligen sedan låneförbudets införande gjort flera framställningar om
ändringar i reglerna. Bl.a. hade framställan gjorts atten om
släktkatalogen skulle begränsas till endast make och omyndigaatt avse
barn. Föredraganden prop. 1975:103, fann emellertid492 atts.
näringslivets förslag skulle möjligheter till kringgåenden iöppna stora
fåmansbolag och lade inte fram några ändringsförslag i den delen.

det följande redogörs kortfattat for innehållet il 12 kap. §7 ABL.

5 18-55I3
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förbjudnaDen kretsen, dvs den krets till vilka lån inte får lämnas, är
enligt första stycket aktieägare, styrelseledamot och verkställande
direktör i bolaget eller bolag i koncern. Till den förbjudnaannat samma
kretsen räknas också krets närstående till de nämndaaven personerna
släktkatalogen sådan juridisk verksamhetöversamt person vars
någon de tidigare nämnda har bestämmandeettav personerna
inflytande.

andra stycket framgår undantag för fyra lån,Av görsatt grupper av
nämligen koncemlån, kommersiellakommunlån, lån och
småaktieägarlån.

Enligt omfattar förbudet lånet lämnas tilltredje stycket oavsett om-
tillhör den förbjudna kretsen eller inte lån lämnas inågon som som-

syfte gäldenären eller honom närstående fysisk eller juridiskatt person
bolag i koncern.skall förvärva aktier i bolaget eller annat samma

inte tillämpliga lånet harUndantagsreglerna i andra stycket dettaär om
syfte.

fjärde och femte styckena gäller anställdas möjligheter tillReglerna i
lån i bolaget och tillkom 1981/82:95, SFS 1982:263.1982 prop.

Förbudet penninglån gäller enligt sjätte stycket ställandeävenmot av
säkerhet.

åttonde styckena innehåller bestämmelser vadSjunde och somom
elleräktenskapsliknande samlevnad aktiergäller vid när ägsresp.

förvärvas via aktiefonder o.d.

möjlighet för Skattemyndigheten medgekap.I 12 8 § ABL attges
Vid förvärv aktier i det bolag lämnar lån ellerdispens från 7 somav

medges det behövs grundställer säkerhet får sådan dispens på avom
omständigheter. Sådan dispens kan dock endast privatasärskilda avse

ändamål får Skattemyndigheten medgeaktiebolag. lån till andraFör
synnerliga Dispensinstitutet främstfinns skäl.dispens det är avsettom

generationsskiften i familjeföretag. Beslut i ärendenför underlättaatt
specielltfrån låneförbudet överklagas till regeringen.dispens Ett lom

ljunifall meddelades regeringen i beslut den 15 1995dispensav av
ldärvid synnerliga skäl förelågRegeringen fannJu 48. att att genr
lmed hänvisning till artikel i EES-avtaletdispens från låneförbudet 31

norskt moderbolag fick tillståndetableringsfriheten. Ett att ta uppom
för koncemmässigsvenskt koncembolaglån hos helägtett gemensam

nämligen inteUndantaget för koncemlånlikviditetshantering. var
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förutsätterkoncern ibegreppet ABLtillämpligt, eftersom att
hade inte heller påståttberörda bolagensvenskt.moderbolaget De attär

lån tillämpligt. Enaffärsmässigt betingadeförundantaget var
och DsFifinns i 1982:3dispenspraxis DsHsammanställning över

1987:12.

varjeverkställande direktör årskall styrelse ochkap.Enligt 12 9 § ABL
stöd tillståndlån lämnats medförteckning deöverupprätta avsomen

enligt kap. lagenförteckning skall bolaget 2 22 §enligt 8 Denna
foga tillkontrolluppgifter,självdeklaration och LSK,1990:325 om

självdeklarationen.

uppsåtligen ellerkan denkap. § ABLEnligt 19 1 av grovsom
eller fängelseeller dömas till böterkap. 9 §oaktsamhet bryter 12 7mot

i högst år.ett

ersättningsskyldighet förföreliggerkap. 1-3 ABLEnligt 15
denneför skadadirektör och revisorverkställandestyrelseledamot, som

bolaget eller aktieägare. Enoaktsamhet vållatelleruppsåtligen av
uppsåtligenför skada denneersättningsskyldigvidareaktieägare är som

aktieägare ellertillfogat bolaget,oaktsamheteller annan genomgrovav
aktieägare såsomöverträdelse bl.a. ABL. Ommedverka tillatt av en

tordetill sig självotillåtet lånbeslutatföreträdare för bolaget ettom
uppstå för denne.skadeståndsskyldighet kunnastraffpåföljd ochbåde

avgivnaAktiebolagsutredningens år 1973viss förebild iMed
ändringförslagAktiebolagskommittén lagt frambetänkande har ett om

aktiebolag fåförslaget skallEnligtlåneförbudet SOU 1997: 168. ettav
personkretsengällande lag "förbjudna"penninglån till den enligtlämna

delasmedlen skulle ha kunnatutlånadeförutsättning deunder utattav
Kommittén harställs för lånet.betryggande säkerhetochvinst attsom

lagensdellån skallreglernafunnit att ses som en avom
inordnats.regelsammanhang de också harvilketkapitalskyddsregler i

tillöverlämnadefår ha blivithänsynenskattemässigaDe anses
olagligen lämnatföreslagitsmed detta harenlighetskatterätten. l att ett
bolaget visaråterbetalasstraffsanktionerasinte skalllån attutan om

olagligt.deteller bort inselåntagaren insåg att var

påkallat medfunnit detinteAktiebolagskommittén har övervägt men
lämnas.säkerhet innan lånetrevisorsgranskning erbjudensärskild aven
granskai den årliga revisionentill det ingårhar hänvisatsHärvid attatt

fordringar.finns för bolagetsde säkerheter som
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Dispensinstitutet har tagits bort då detta i huvudsak ansetts
skattemässigt betingat. Med motivering har det inte ansettssamma
nödvändigt behålla regeln bolagets skyldighet föraatt attom
förteckning enligt kap.12 9 § ABL.

Förvärvslåneförbudet, dvs. förbudet lämna penninglån i syfteatt att
gäldenären eller honom närstående fysiska eller juridiska skallpersoner
förvärva aktier i bolaget eller i bolag i koncern, har inteannat samma
slopats flyttats till i det elfte21 § kapitlet. motsvarandeEnmen nya
bestämmelse finns i EG:s andra bolagsdirektiv jfr SOU 1997:22,

400.s.

lagstiftningen förväntas kommittén träda i kraft tidigastDen dennya av
januaril 2000. Särskilda ikraftträdande- och Övergångsbestämmelser

har föreslagits bland innebär gammalt olagligt lån kanannat att ettsom
läkas den lagstiftningen. Enligt kommitténs mening debörav nya nya
reglerna återbetalning tillämpas på gamla olagliga lån i den mån deom
strider också de lånebestämmelserna. gammaltOm olagligtmot ettnya
lån däremot skulle förenligt med de bestämmelsernavara nya anser
kommittén någon omedelbar återbetalningsskyldighet inte böratt
komma i fråga.

Tryggandelagen1 1

pensionsutfästelseEnligt lagen 1967:531 tryggandel l § om av m.m.
tryggandelagen får pensionsstiftelse låna tilluten pengar
arbetsgivaren, betryggande säkerhet ställs för lånet ellerom

övrigttillsynsmyndigheten medger det. förelåg vid lagens tillkomstI
inga särskilda inskränkningar vad gällde stiftelsens placeringar sinav

införandetförmögenhet. samband med reglerna denI av om
skattemässiga behandlingen förbjudna lån förbjödsav en
pensionsstiftelse dock lämna lån till aktieägare i fåmansföretag.att

återfinns i paragrafens tredje följandeBestämmelsen, stycke, harsom
lydelse.

pensionsstiftelse har till ändamålOm utfästelseatt tryggaen om
till arbetstagare eller arbetstagares efterlevande aktiebolagpension i

punkten till kommunalskattelagen14 32i i anvisningarnasom avses
skall, fråga stiftelsens lämna lån och ställa1928:370 i rätt attom

kap. och §§ kap. §säkerhet, bestämmelserna 12 8 19 I7i samt
tillämpas.aktiebolagslagen 1975: 1385
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1975/76:79statsrådetföredragande prop.hänvisadeförarbetenaI
låta bolagetför aktieägarenmöjligheten görasärskilt till5.90 att

Aktieägarendärefter lån i denna.ochpensionsstiftelsetillavsättning ta
ochfrån bolageteller utdelninglöneuttagminska sittdärigenomkunde

beskattatsvarken hademedelkonsumtion användaför privat somegen
ianknyts till reglerna ABLLagteknisktbolaget.hoshos honom eller

kanvilka sanktionerförbjudna ochlånvilka är somsomom
förbudet.överträdelseförekomma vid av

låneförbudetskattemässigaDet10. 1

punktregleras i 15förbjudna lånbehandlingenskattemässigaDen av
följandepåtill § KLanvisningarna 32 sätt.av

kap. §7bestämmelserna 12strid ipenninglån lämnats iHar mot
1967:531§ lageneller 111975:1385aktiebolagslagen om

hosbeskattasskall lånebeloppetpensionsutfästelsetryggande m.,m.av
skäl föreliggersynnerligasåvidaintäkt intetjänst,låntagaren avsom

detta.mot

lagtexten,framgårinteskattepliktigt ellerlån avgörs,Om ärett avsom
tryggandelagen.respektiveibestämmelserna ABLcivilrättsligadeav
låneförbudet årinförandetförmotivenstarkastedeTrots ettatt avav

intesammanhangetframlades i detskatteflyktförhindra1973 attvar
statsrådetföredragandelagreglering. Detskatterättsligtillförslagnågot

betraktaIåneutbetalninglagstridigemellertiduttalade attatt somvaren
föremål förblioch skulleutdelningförtäcktellerförtäckt lön

lämnadesuttalande95. Detta1973:93 utanbeskattning prop. s.
denlagrådet 23remiss till1973:19. lLUlagutskotteterinran av

föredragandenerinradeaktiebolagslagtillmed förslagaugusti 1974 ny
förskattepliktig intäktkundelånolagligt utgöraånyo ettattom

772Lagrådet a.496.1975:103låntagaren prop. s.prop.s.
med dennauttalandeoch anmärkteuttalandekritiserade detta att ett

skattelagstiftninggällandestöd ihainte kunderäckviddgenerella anses
hänseendesakligtiutbetalningenområdet. Ompraxis äveneller var

förhållandetdetLagrådetfann attlån,bedöma attatt som
medförakunderimligen intelåneförbudetstredlånetransaktionen mot

betraktadbliskullebeskattningssammanhangiutbetalningen somatt
vinstutdelning.lön eller
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bakgrundMot Lagrâdets yttrande föreslog Företagsskatte-av
beredningen SOU 1975:54 205 bestämmelse skulle införas iatts. en

klargjordeKL lån tagits i strid låneförbudet i ABLatt ett motsom som
skulle skattepliktig inkomst för låntagaren. Flera remissinstanserutgöra
kritiserade konstruktionen civilrättsligt giltigt lån kundeatt ett
föranleda straff samtidigt det skattemässigt skulle behandlassom som
lön. Föredragande statsrådet l975/76:79prop. konstaterade92 atts.
det viktiga inte sanktioneringen överträdelsevar om av en var
tillräcklig eller inte. viktiga iDet stället överträdelseattvar en av
låneförbudet inte medförde civilrättslig ogiltighet, eftersom detta skulle
skada borgenärerna. Vidare menade han förbjudna lån i realitetenatt
ofta innebar för substans i företaget och detta därförett uttag gott attav
borde utgångspunkten för skattereglernas utformning. iEtt lånutgöra
strid låneförbudet skulle därför skattepliktig intäkt förutgöramot
låntagaren. blev också riksdagensDetta beslut SFS 1976:85.

tillFram års skattereform kom det förbjudna1990 lånet hänföras tillatt
inkomst tillfällig förvärvsverksamhet. Motivet till detta blandav var

det inte lämpligtansågs hänföra intäkten till tjänst lånetannat att att om
lämnats till intenågon anställd i bolaget. Bestämmelsernasom var
placerades bland stoppreglerna dåvarande 35 § sjättel stycketa mom.
KL troligen på grund de ansågs ha sitt huvudsakligaattav
tillämpningsområde inom fåmansföretagssfären.

Enligt förarbetena skulle endast den del det förbjudna lånet inteav som
hade återbetalats beskattas. återbetalning borde beaktasEn intill dess
den skattskyldiges besvärsrätt löpte prop. 1975/76179 93.ut s.

Företagsskattekommittén SOU 1989:2 169 frågantogs. upp om
låneförbud borde definieras i i stället för kopplat tillKL detatt vara
civilrättsliga låneförbudet i Kommittén kom fram tillABL. att ett
skatterättsligt låneförbud i allt väsentligt skulle få konstrueras på

låneförbudet i och föreslogABL ingen ändring isättsamma som
regelsystemet.

samband med skattereformen överfördes reglernaI förbjudna lånom
till anvisningspunkt skild från stoppreglerna jfren egen prop.
1989/90:1 ändrades10 678. Som också inkomstslagetnämntss. nyss
till inkomst tjänst.av

Möjligheterna återbetalning undvika beskattning otillåtnaatt genom av
lån kan ha minskat skattereformen. Enligt lagtexten kangenom
beskattning föreligger.underlåtas endast synnerliga skäl Sådanaom
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återbetalas före utgångenföreligga lånetkansynnerliga skäl avom
återbetalning skall uteslutaFråganbeskattningsår.låntagarens om en

föredragande statsrådet prop.enligtemellertidbeskattning måste
krav måstemycket restriktivt. Ettbedömas6001989/90:1 10 attvaras.

s.k. rullande lån,återbetalning och intedefinitivfrågadet ettär om en
beskattningsåret.deti börjanlåndvs. upptasatt nytt nyaav

prövning iföremål förrullande lånfråganlagändringenFöre omvar
RÅ inteemellertidi detta fallRegeringsrättenref. 132.1987 tog

lånetkonstateraderullande lånmedtill problemetställning attutan
ocheftertaxeringväckt talantaxeringsintendentenåterbetalats innan om

ledamötersaknades. Tvåeftertaxering därförförutsättningar för varatt
principfråganuttalade sig imotiveringen ochbeträffandeskiljaktiga om

verkligagodtasskulleåterbetalningarnaansågrullande lån. De att som
återbetalningar.

RÅ eftertaxeratsskattskyldigehade denref.1988 60rättsfalletl genom
lagavunnitdomenEfter detkammarrätten.domlagakraftvunnen attav

Regeringsrättenansåglånet.skattskyldig Dettadenåterbetaladekraft
ordning ochsärskildianföra besvärför honomgrundandeinte atträtt

skiljaktig mening.ledamötertvåavvisade besvären var av

följande.uttalat1997:6 29rekommendation RSV SharRSV s.som

eller någonlåntagarenåterbetalatsharlånetomständigheten attDen att genom
innebärainteförbjudet lån börtagit attnärståendehonom ett nytt ansesperson

återbetalning skett.

beskattades1976:85lydelse SFSursprungligabestämmelsensEnligt
ABL.i kap. 7 §bestämmelserna 12stridilämnatslån motsom

årsmed 1990sambandpenninglån itilländradesUttrycket lån
ilånbegreppetinnebördenanfördeFöredragandenskattereform. att av

skullenormalfalletdet iochdetsammabordeoch KL attABL varavara
ske prop.skullebeskattningförpenninglånfråga attettom

varukrediter intenormalauttalasförarbetena1989/90:1 600. I10 atts.
fördelaktigaovanligtkreditvillkorenbestämmelsen. Om äromfattas av

maskeratkreditenbehandlaanledningfinnas ettdet dockkunde att som
1989/902110beskattning prop.föranledabordevilketpenninglån,

678.s.

skattebestämmelsenosäkerhet ävenskapapenninglån kanUttrycket om
låne-aktiebolagsrättsligadetsäkerhet. Närställandeinnefattar av
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förbudet infördes det dock klart regeln ställande säkerhetattvar om av
motiverades skatteflyktsskäl. förarbetenaäven I anfördes följandeav

prop. 1973:93 135.s.

Vidare kan pekas på risken i skatteñyktssyfte låter sitt bolag ställaatt personer
säkerhet för lån i fråga har för privata konsumtionsändamål.som personen
Med den utformning fjärde stycket har fått förhindras sådana åtgärder.

kap.l 12 7 § ABL bestämmelserna förbud penninglånsägs att motom
motsvarande tillämpning i fråga ställandeäger säkerhet. Vadom av en

motsvarande tillämpning innebär inte helt klart.synes vara
Förmodligen förbudet den säkerhet bolaget ställer i ställetavser som
för lämna motsvarande penninglån. Genom skatte-att ett att
bestämmelsen hänvisar till den civilrättsliga regleringen i 12 kap. 7 §
ABL torde avsikten ha varit ställande säkerhet skall utlösaävenatt av
beskattning. Eventuell skattemässig effekt torde knappast relateradvara
till omfattningen den ställda säkerheten till den skattskyldigesutanav
faktiska lånebelopp i den mån detta täcks den förbjudna säkerheten.av
Några rättsfall belyser denna problematik inte föreligga.som synes

civilrättsliga låneförbudetDe gäller juridiska doktrinenIäven personer.
har debatterats huruvida de skatterättsliga reglerna skulle kunnaäven
gälla lån till juridiska förhållandetDet bestämmelsenattpersoner.
föreskriver beskattning skall ske i inkomstslaget tjänst har vissaatt av

förhindra juridisk beskattas. Andra har åter funnitansetts att en person
något hinder för beskatta förbjudet lån till juridiskatt att ett en person

inkomst näringsverksamhet inte föreligger jfr SOU 1997:2som av
del SN Grosskopf118, 1993, 116 och Hulgaard566, 486 samts. s. s.
RSV:s Handledning för beskattning inkomst och förmögenhetav m.m.
vid 1998 års taxering, del 2 1094. Frågan inte haännus. synes
besvarats i praxis. det förslaget till Inkomstskattelag,I IL, SOUnya

del1997:2 har i kap. föreslagitsI 76 13 4 § förbjudnaIL lån tillatts.
juridiska skall räknas till inkomstslaget näringsverksamhet.personer

RÅförhandsbeskedI frågade1977 1:45 avsågett atten person, som
förvärva samtliga aktier i bolag betalningsansvaretövertaett attgenom
för de tidigare aktieägarnas skulder till bolaget, detta stred motom
låneförbudet och medförde beskattning för honom. Frågan besvarades
jakande förRSV:s nämnd rättsärenden och Regeringsrätten ändradeav

RÅinte nämndens beslut. förhandsbeskedI 1981 1:1 hadeett annat
företagsledare i fåmansföretag i samband med arvskifteett etten

Ävenövertagit skuld till bolaget. i detta fall ansåg Regeringsrättenen
det fråga förbjudet lån.att ettvar om
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fallhar i vissatillåtet koncernlånenligt kap. 7 § ABL12 ansettsEtt
tillfallet lån lämnatskanutdelning. Såförtäckt ettutgöra vara om

s.k. Sueciamålet NJA 1951obestånd jfr detpåkoncernbolag ärsom
vid beskattningentorde gälla343. Sammaoch 19906 NJA synsätts.s.

från detutdelningskattepliktigt såvida inteblirlånetvilket innebär att
reglernaskattefri enligtbolagetlåntagandetill detlångivande är om

RÅ ref. 9.kedjebeskattning 1998se

Överväganden förslagoch10.2

skattereglemaochlåneförbudetcivilrättsligadetmellanAnknytningen
mindremed någotlånebestämmelseskattemässigsärskildslopas. En

Ärilåneförbudet införs SIL.nuvarandedettillämpningsområde än
fysisktill aktieägarepå låntillämplig ärbestämmelsen ett personsom enen
inkomstslagetibeskattningen skeskalltill denne,närståendeeller en

skerlånebestämmelsenträffasjuridiskkapital. Om avpersonen
uppnånäringsverksamhet. Förinkomstslagetnormalt i attbeskattningen

beloppskalltidigarebeskattningseffekt ettungefär somsamma
intäkt. Omlånesummangångeroch halvmotsvarande tas somuppen en

delmotsvarandemedmedges avdragskeråterbetalning av
tillanvisningarnapunktmedför 15Förslagetåterbetalningsbeloppet. att av

ändras.SlLoch 3 § 1upphävs32 § KL att mom.

låneförbudetaktiebolagsrättsligadetinförandetförmotivEtt var,av
skatteflykt.motverkagällandeförredogörelsen rätt,framgått attavsom

iskatteflykt främstformsig dennayttrade attförarbetenaEnligt av
från dettalåni bolagställningi ledandeeller togaktieägare ettpersoner

meddärförkompletteradesLåneforbudetkonsumtion.privatfor
finnsbestämmelsernaförbjudna lånbeskattningbestämmelser avom

till KL.32 §anvisningarnapunkti 15 avnumera

låneforbudetcivilrättsligadeframförtsharsidanäringslivetsFrån att
ochmedvetandeföretagaresflestai de attförankratfasttorde vara

behövs. Ettdärför inte längre annatsanktionerskattemässiganågra
skattemässigasärskildadeavskaffandeför ettargument av

betraktasreglerna kanallmännaenligt delånbestämmelserna är att
detsådanalånevillkoren ärlån är attnågot än ettannat omsom

skall ske.återbetalningellertveksamt närom
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Uppfattningen ABL:s låneförbud allmänt känt ochatt är accepterat
inom näringslivet torde inte sakna fog. Erinras kan också detattom
ankommer på aktiebolags revisor granska tillämpningenett att av
lånereglerna och i sin revisionsberättelse påtala förbjudna lånom
förekommit se 10 kap. 10 § tredje stycket fr.o.m.ABL, den januaril
1999 10 kap. 28-32 jfr§§, SFS 1998:760. Den lindring av
beskattningen utdelning kommit till stånd 1990 årsav som genom
skattereform kan också åberopas förstöd slopa beskattningenattsom

förbjudna lån. Före skattereformen kunde enskildav en persons
marginalskatt på utdelning uppgå till omkring 70 % i normala
inkomstlägen och till i90 % de högsta inkomstlägena.över Numera
beskattas utdelningar enligt huvudregeln med skattesats på endasten
30% och skatteuttaget de s.k. 3:12-reglemaär, tillämpas,även om
aldrig högre omkring 50 %.än

Nu nämnda omständigheter visar enligt vår mening låneförbudet iatt
dag mindre beroende stöd från skattelagstiftningenär vadänav som

fallet reglerna infördes för omkring år sedan.när 25 Frågan dockärvar
läget förändrats i så hög grad låneförbudet framdeles kanattom

upprätthållas enbart med anlitande sanktionssystem.ABL:s Efterav
ingående prövning har vi funnit frågan måste besvaras nekande.att
Särskilda Skatteregler avseende vissa lån såledestyper av synes
erforderliga i framtiden. Vårt ställningstagandeäven bygger på följande
resonemang.

Upptagande lån utlöser enligt de allmänna principerna för svenskav
inkomstbeskattning inte något skatteuttag. Lånet sådant innebärsom
typiskt inte någon förmögenhetsöverföring och ökarsett därmed inte
heller låntagarens skattefönnåga. En överföring förmögenhetav
kommer till stånd först och kommernär elleröverensparternaom om
det övriga omständigheter klart framgår lånebeloppet inte skallattav
betalas tillbaka. framstårDet naturligt eventuell skatteeffekt börattsom
anstå till denna tidpunkt, dvs. till den dag då låntagaren helt eller delvis
befrias från sin skuld. ellerDet nedskrivna beloppet bör dåav- vara
skattepliktigt det kan lön eller utdelning i andra fallom ses som men
fritt från inkomstskatt.

beskrivnaDet regelsystemet tillämpas i dag lån faller vidnu som
sidan de särskilda bestämmelserna förbjudna lånii punkt 15av om av
anvisningarna till 32 § KL. frågaDen vi i första hand har attsom
besvara därför förhållandet mellan fåmansägtär aktiebolag ochettom
dess ägarkrets så speciellt bör frånär vadgörasatt avsteg som annars
gäller. Vilka skäl kan med andra ord anföras för skallatt en person
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lånebeloppetmottagandetvidredanannorlundabeskattas t.ex. av --
ellerned-lånetförstbolag närfrån sittlånarhonhan eller eget menom

långivarebeviljas någonsåvida lånetavskrivs annanav

till dessaktiebolagfåmansägtfrånlånförvägande ettEtt attargument
förriskenlånandra ärbehandlas attänskall strängareägare
lånbeträffandebetydligttorde störrebetalningsfallissemang vara
lånförSannolikhetenförstnämnda att etttillhörande den gruppen.

tillledaintressesfar kommeringår i attmellan enparter sammasom
förhållandevis Dettasåledes stor.förmögenhetsöverföring är

förslag intedettalån utsättsmedhandförstaisammanhänger att av
lånbevakningfortlöpandeoch ettkreditprövning somsomsamma

heller integårlångivare. Detutomståendeellerbanklämnas annanav
kan,till dessbolagfrån ägarelångivningviddetfrån ettbortse attatt

bådaförfördelaktigtbetalningsförmåga,låntagarensoavsett vara
framtid. Lånetobestämdtillskjutsåterbetalningenatt enparterna upp

medelbolagetsutbetalningdefinitivsådankaraktärdärmedfår avenav
utomlandsflyttarelleravliderlåntagarenOmi kap. ABL.12avsessom

däreftertill hurställning vidareskett måsteåterbetalning tasinnan
Tillskattehänseende.ibehandlasskallbetalningseftergiftermedgivna

ofta svårtintressegemenskap är attviddetsagda kommerdet att
Ärförmögenhetsöverföring ägttidpunktvilkenvidfastställa rum.en

avtalstillfålletvidundergrävd redansituationekonomiskalåntagarens
överföring.sådaninnebäralånesummanöverlämnandetredankan enav

skettöverföringenrimligastframstå attdetfall kan attandraI ansesom
följd år.undersuccessivt aven

kopplingtill slutsatsensammanfattningsvis attlederanförda avDet en
medförförmögenhetsöverföringenfaktiskatill denskatteeffekten

intressegemenskap.iingårproblemsärskilda parterna sammaom
observerarinteSkattemyndigheten attuppenbarRisken enattär

visa hursvårtfall hareller iskett attharförmögenhetsöverföring vart
varitiunder ellerned-beskattningsår. Berorvisstöverföringenstor

fördetbetalningsoförmåga ärpå låntagarenslånetavskrivningen av
ståndtillkommabeskattning kaneffektivnågonsäkertövrigt inte att

bemästras.problemnämndaäven nuom

lånregler försärskildahaskälfinnsalltjämtdetsåledes attVi attanser
aktiebolag tillhörandefysiskatilllämnarfåmansägt personerettsom

tillochbakgrundenskattemässiga atttill denMed hänsynägarkretsen.
enbartupprätthållaskanlåneförbud inteskäldet finns att ettantaatt

ocksåvisanktionerstraffrättsliga attcivil- ellerstödmed anserav
funnithellerinteVi harområde.skatterättensskebörsärregleringen
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anledning avvika från den nuvarande tekniska lösningen, nämligenatt
beskatta låntagaren redan denne uppbär lånet. Liksomatt hittillsnär bör

alltså den tidpunkt då låntagaren förfogar lånebeloppetöver vara
avgörande för valet beskattningsår. Vid vilken tidpunkt eventuellav en

eller nedskrivning lånet saknar därmed i dessa fallägerav- av rum
betydelse.

Komna så långt finns det skäl två ytterligare spörsmål,att ta upp
nämligen hur lånebeloppet skall beskattas och i vad mån
förekommande återbetalningar skall beaktas vid taxeringen.

Enligt ordalydelsen punkt anvisningarna15 till 32 skall§ KL detav av
förbjudna lånebeloppet beskattas hos låntagaren intäkt tjänst.som av
Det inses lätt detta inkomstslag föga lämpligt låntagarenatt är inteom

Ãneller varit anställd eller haftär något uppdrag hos långivaren. sämre
inkomstslaget lånebeloppet skall beskattas hos juridiskpassar om en

Beskattning såsom intäkt tjänst kräver därjämte särskildaperson. av
undantagsregler vid beräkning sociala förmåner och sociala avgifter.av
Enligt vår uppfattning bör beskattningen fysiska ske iav personer
inkomstslaget kapital.

Det sammanlagda skatte- och avgiftsuttaget tjänsteinkomster är-
sedan hänsyn tagits till förhållandena i bolagssektornäven i höga-
inkomstlägen väsentligt högre skatteuttaget på kapitalinkomster.än För

förhindra upptagande lån kan framstå attraktivt alternativatt att av som
till i form lön eller utdelning varvid bör beaktasuttag 3:12-attav
reglerna medför utdelningar viss nivå skattemässigt hänförs tillöveratt
tjänst det inte tillräckligt med vanlig kapitalbeskattningsynes vara av-
lånebeloppet. Vi föreslår därför belopp och halv gångeratt ett om en en
lånebeloppet skall intäkt kapital. Skattesatsen för lånettas upp som av
blir därmed i praktiken 45 %.

Av punkt anvisningarna15 till 32 § KL framgår förbjudet lånatt ettav
inte skall beskattas synnerliga skäl föreligger häremot. förarbetenalom

synnerliga skäl kan för handen bl.a. den skattskyldigeattanges vara om
efter kort tid återbetalar lånet. Någon allmän regel attom en
återbetalning skall få skattemässig verkan finns dock inte.

Enligt vår mening det klar brist i det nuvarandeär systemet atten
återbetalningar endast i undantagsfall tillerkänns betydelse i skatte-
hänseende. lån tillAtt fåmansföretags ägarkrets till skillnadett ett -
från andra lån utlöser beskattning hänger främst medsamman-
risken för någon återbetalning aldrig kommer till stånd. Betalasatt
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lederbeskattning. Dettaförgrundenbortfallertillbaka osslånesumman
avdragsgilltböråterbetalasvarmed lånbelopptill slutsatsen ett varaatt

Vidbeskattning.medförtlånetupptagandetmåni avsomsamma
medmedgesavdragdärför ettkapital börinkomstberäkning avav

pååterbetalatsbelopp ettdetgångerhalvochbelopp somenom en
uppfattningenligt vårbortfallerlösningdennaMedlån.beskattat

undantagsregel.behovet enav

utlöser någonintelånetinnebärföreslagna attsystemetDet ossav
detbeskattningsårunderåterbetalasdetbeskattning somsammaom

problematikentillförfattningskommentareniåterkommervilämnats
emellertidskallränteförmånEventuelllån.rullandes.k.kring

kommeråterbetalningenFullgörs11.3.avsnittsebeskattas senare
%motsvarande 45skattmedföralånetutbetalningen avatt enav

tillbaka.betalaslånetdockåterfåsskattebelopp närDettalånesumman.
skattskyldigedenbeskrivas såalltså attkanförenklat systemetNågot

statsverkethosdepositionräntelöslämnamåstekredittidenunder en
lånebeloppet.%motsvarande 45 av

lån.förbjudnaslagallai dagomfattarregleringenskattemässigaDen av
lånpåsiktealltså§ KL även t.ex.till 32anvisningarna tarPunkt 15 av

sinbeviljatbörsnoteradeaktierbolag är egenett varssom
förskälenskattemässigade attmeningvårEnligt ärföretagsledning.
starka.särskiltallmänhet intelån iannorlundalån änsådanabehandla

förägarkretsspriddmed är utsattbolagkontrollochinsynDen som
sambandikreditförlusterförriskenminskanämligentorde avsevärt

i dessavidaredetinträffa tordefallissemangSkullelångivning.med ett
tidpunktvilkenvidfastställaenkeltförhållandevis attfall vara

särskildadedärförföreslårViskuld.sin attfrånbefriatslåntagaren
aktiebolag.fåmansägdalämnaslåntillbegränsasskattereglerna avsom

delägareträffa ärkan§ ABL ävenkap. 7i 12Låneförbudet som
gällandeförredogörelsen rättframgårSomjuridiska avpersoner.

juridiskmånvadiosäkertdockdet person10.13avsnitt är en
anvisningarnai punkt 15regleringenskatterättsligadenomfattas avav

till KL.32 §

börintejuridisktilllåninställningprincipiella är att personVår en
fårregelsystemetaktiebolagsrättsligabeskattning. Detnågonutlösa

juridiskdåsituationersådanaEndasttillfyllest. personnormalt enanses
tillaktiebolagfrånför lånmellanstationfungerakommakan att ensom

Riskmotiverade.skattesidanåtgärder påfysiska varasynespersoner
ellerföreliggaexempelvistordetransaktionerdenna om enför typ av
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fåtal fysiskaett kontrollerar såväl aktiebolagpersoner ett ettsom
handelsbolag eller ekonomisk förening.en

Vi föreslår denna bakgrundmot andra juridiskaatt änpersoner
aktiebolag skall träffas beskattning de penninglån frånav mottarom ett
aktiebolag fåmansföretag.är En förutsättning försom detta är att
delägarna i aktiebolaget har bestämmande inflytandeett över
låntagaren. Beskattningen bör ske i inkomstlaget näringsverksamhet

i det fallet låntagarenutom handelsbolagatt är medett fysiska personer
delägare. Sådana delägare skall sinsom del intäkten-ta ochupp av en

halv gånger lånesumman inkomst kapital.en som av-

Den förbjudna kretsen enligt ABL aktieägare,är styrelseledamot eller
verkställande direktör i bolaget. I fåmansföretagett är en
styrelseledamot eller verkställande direktör så alltidgott som
aktieägare. Vi har därför funnit de särskilda skattereglemaatt inte
behöver omfatta andra delägarna ochän delägarna närstående personer
beträffande definitionen dessa begrepp, avsnitt 2.2.4 och 2.2.5.av se

Bestämmelserna i 12 kap. 7 § ABL innehåller framgått detsom av-
föregående del undantag från förbudet för bolag lämna lånen tillatt-
sina aktieägare. Låneförbudet omfattar således inte koncemlån,
kommersiella lån eller lån till aktieägare med blygsamtett
aktieinnehav.

De angivna undantagen bör enligt vår mening fånu genomslagskraft
på skattesidan.även Mottagandet lån kan hänförasett till någotav som

de kategorierna koncemlån,tre kommersiellaav lån eller små-
aktieägarlån bör i princip inte utlösa någon beskattning. Vissa
jämkningar i förhållande till reglerna i ABL dock motiverade. Visynes

för det första lån mellan aktiebolagattanser huvudöver intetaget
behöver omfattas den skattemässiga särregleringen. Med hänsynav till

regler låneförbudatt saknas i fråga lån från ekonomiskaom om
föreningar och handelsbolag vidare det förhållandetsynes att en
ekonomisk förening eller handelsbolag ingår iett aktiebolagsrättsligen
koncern inte tillräckligt för undanta koncemlån tillattvara sådana
juridiska från beskattning. Enligt vår mening börpersoner lån till
ekonomiska föreningar och handelsbolag undantas bara i de fall då
lånen kommersiellär karaktär. Omfattningen undantagetav förav
kommersiella lån bör inte ändras.

Vad gäller småaktieägarlån det aktiebolagsrättsligaär undantaget
knutet till såväl aktieinnehavets relativa storlek högst procenten av
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storlekabsolutainnehavetsaktiekapitalkoncernensellerbolagets som
Kopplingenpersoner.närståendemedtillsammansaktier500högst

sammanhangi dettaslumpartad ochframståraktierantalettill som
Ändringen tordeslopas.regeldennadärförföreslårViobehövlig. att

betydelse.praktiskfå någoninte större

föregående,i detkan, nämntsABL8 §kap.Enligt 12 som
förutsättningarvissaunderFinansinspektionenellerSkattemyndigheten

kanDetABL.§kap. 7ilåneförbudet 12frånundantagmedge
undantaslånetmedföraskallslagdetta attdispenserdiskuteras avom

skattereglema.särskildadefrån

tilllämpnings-tillupphoverfarenhetsmässigtdispensreglerTrots geratt
omfattaslån ettförtalaskälövervägande att avfårproblem somanses

föranledabördispensbeslut intemeddelatABL8 §kap.12stödmed av
kommerdispensbeslutetriskföreliggerfall attstorbeskattning. l annat

finnsdetocksåtalarlösning attdennabetydelse. Försaknaatt
kommerdispens attomfattatslånfrånutgåanledning att avatt som
såledesslutsats attVår ärtid.kortrelativtinomåterbetalas

sättbehandlasböri dag, somliksom sammadispenslånen,
frånskillnadTillsmåaktieägarlån.ochlånkommersiellaexempelvis

dispenslånförundantagetdockbörlånekategoriersistnämnda
i ABL.reglernatillhänvisningutformaslagtekniskt genom

bolagetiaktierförvärvaaktiebolag ärfrån attlånmedsyftet ettOm ett
tredje§7kap.enligt 12gällerkoncernibolageller annat samma

tillbegränsatinteförbud ärlåneförbud. DettasärskiltABLstycket ett
främstharFörbudetgenerellt.gällerkretsenförbjudna utanden
vidskallinteställning äventyras enborgenärernasförtillkommit att

92.1973:93jfri bolagetaktierköputomståendes s.prop.av

iaktierförvärvasyftelån iförbudet attbehöver motmeningEnligt vår
Lånskatteområdet.med reglerförstärkasintebolagetlångivandedet

följerkortfristigregelmässigt naturtorde varavsyftedettamed vara av
skälvidarefinns atturholkas. Detkapitalbolagetsförriskmindre att

lånpåbättrefungerarsanktionemaaktiebolagsrättsliga avdeattanta
tilllämnatslånetHarägarkretsen.befintligatill denlånslagdetta än
destödmedbeskattningdessutomkan avköparesolventickeen

RÅ ref. 9.1998jfrfrågaikommareglernaallmänna

hinderanställdakan utanstycket ABLfjärde av§7kap.Enligt 12
förlånförutsättningarvissa taunderstyckettredje uppförbudet i

överträdelserförslagvårt attGenombolaget. aviaktierförvärv av
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låneförbudet i tredje stycket inte skall omfattas de särskildaav
skattereglerna bortfaller behovet skattemässigatt ta ställning tillav
undantagsreglerna i fjärde stycket.

Vi har tidigare framhållit punkt 15 anvisningarnaatt till 32 § KL inteav
heltär tydlig såvitt gäller konsekvenserna i skattehänseende att ettav

aktiebolag ställer säkerhet för lån i strid medett bestämmelserna i
12 kap. 7 § ABL. Enligt vår uppfattning bör lån beviljats med stödsom

bolaget ställd säkerhet behandlasav en påav lånsättsamma som som
lämnats direkt bolaget. Den skattemässiga effektenav skall vara
relaterad till den skattskyldiges lånebelopp i den mån den täcks av
säkerheten. Den uppburit sådant lån börett såledessom i
förekommande fall beloppta ett och halv gångerupp om en en
lånebeloppet intäkt och medges motsvarandesom avdrag vid
amortering på lånet. En uttrycklig bestämmelse detta bör införas iom
anvisningspunkten.

Den skattemässiga särbehandlingen gäller i dag lånäven lämnats isom
strid bestämmelserna imot 11 § tryggandelagen. Dessa bestämmelser

sikte på sådanatar pensionsstiftelser har till ändamålsom att trygga
pensionsutfastelser till arbetstagare m.fl. i fåmansföretag. Enligt vår
mening finns det i framtidenäven skäl skattemässigt behandlaatt ett
lån från fåmansföretagsett pensionsstiftelse lånsätt ettsamma som
från fåmansföretaget självt. Den mottagit lån frånettsom en
pensionsstiftelse bör därför förutsatt lån från företagetatt ett skulle ha-
utlöst beskattning och halvta gånger lånebeloppetupp en en- som
intäkt med tillrätt motsvarande avdrag vid återbetalning lånet.av
Detsamma bör gälla fåmansföretagsett personalstiftelse. Det finns
nämligen ingen anledning särbehandlaatt personalstiftelser i
förhållande till pensionsstiftelser. Vi föreslår därför bestämmelsernaatt

beskattning lån utvidgas i detta hänseende.om Förslaget kanav väntas
få ökad betydelse vi förordat, det nuvarande kravet påom, minstsom
30 anställda för avdrag skallatt medges för överföring tillen
personalstiftelse slopas se vidare avsnitt 15.3.

Som framgått det anförda innebär vårt förslag i principav att
skatteförfattningarna skall innehålla samtliga förutsättningar för lånatt
från företag skallett utlösa beskattning. Hänvisningen till de
aktiebolagsrättsliga låneförbudsreglema bortfaller med undantag av
dispensfallen enligt 12 kap. 8 § ABL. Med den valda lösningenav oss
kommer eventuella framtida ändringar ABL:s regler lån i alltav om
väsentligt sakna betydelse vidatt taxeringen. Ett genomförande deav

Aktiebolagskommittén föreslagna ändringarnaav rörande låneförbudet
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sida. Ombedömning från vårnågoninte krävaskulle därför ny
införaskäl förfinnaskan detiupphävs ABL attdispensregeln
funnitdock inteVi harskattelagstiftningen.regler imotsvarande

till denna fråga.ställninganledning närmare taatt nu

upphävstill § KLanvisningarna 32punktmedför 15förslagVåra att av
ändras.SILoch §3 latt mom.
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lånRäntefria mm.11

gällandeochFörarbeten rätt11.1

behandlastill KLanvisningarna 32 §stycketsjättepunkt 14l av
frånfördelaktigmedlånoch räntaräntefria lånförmånen av

lydelse.följandeharStycketfåmansföretag.

företagsledareellerföretagsledarelämnatfåmansföretagHar
lån därlån ellerräntefritt räntanförmånnärstående avperson

värdetförbeskattaslåntagarenskallmarknadsräntan,understiger av
beräknas påskallvärdeFörmånens sättintäkt tjänst.förmånen avsom

styckena.tredje -femtepunkt 10iangessom

lagstiftning.års1976redaninfördesregeli dennaGrunddragen genom
skullefåmansföretagetföreslagithadeFöretagsskatteberedningen att

tilldelägaremedellånadeföretagetskäligför utbeskattas närränta
1975/76:79ansåg prop.statsrådetFöredragandevillkor.förmånliga

dennedeteftersombeskattasbordelåntagarenemellertid93 att vars.
tvisterantaletbegränsaförmånen. Föråtnjöt attinte företagetoch som

gällaendastregelnnormal korn attkunde räntavad anses somsomom
förmånsvärdenärstående. Detdenneeller någonföretagsledare som

skattereformen.fram tilli lagrummetdirektregleradesbeskattasskulle
intäkt och"sedvanlig ränta"skulleräntefria lån tasVad avsåg somupp

mellan denskillnadsbeloppetskullelånlågförräntadevad avsåg
beskattas.sedvanligaoch denavtalade räntanräntan

principi§ ABLenligt kap. 7det 12avsnitttidigareframgått ärSom av
stycketsjättePunkt 14aktieägare.till bl.a.lånlämnaförbjudet avatt

intelånsådanahuvudsaksåledes itill KL32 §anvisningarna somavser
juniföre den 6lämnatslånförbud, d.v.s.dettai stridlämnats mot som
lånfrågaocksåkankraft.trädde i Detlåneförbudetdå1973 omvara
harlånetOmkap. § ABL.8enligt 12dispensstödmedtillåtits avsom

punkt 15enligtskall låntagarenlåneförbudetstridilämnats avmot
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anvisningarna till 32 § beskattasKL för lånebeloppet. dessa falll bör
enligt förarbetena låntagaren inte därutöver beskattas för ränteförmån
prop. 1975/76:79 93 sådan lämnats. Till skillnad vadmots. om som
gäller vid nedskrivning lån finns det emellertid ingen uttrycklig regelav

detta.om

Förmånen räntefritt lån sådan intäkt tjänstutgör inte ärav av som
pensionsgrundande. Förmånen föranleder inte heller socialavgifter för
arbetsgivare.

Med lån här penningtransaktion grundar sig ettavses en som
kreditavtal. innebärDet varken förskott på lön eller normalaatt
varukrediter från arbetsgivaren bör betraktas lån. Länets storleksom
eller återbetalningstid har ingen betydelse.

Regeln i anvisningspunktens sjätte stycke hänvisar till punkt 10 tredje -
femte styckena anvisningarna till 32 § KL vad gäller förmåns-av
värderingen. nämnda anvisningspunktsI första och andra stycken ges
allmänna regler arbetstagare, fått räntefritt lån elleratt ettom en som

lån med lägre marknadsräntan från sin arbetsgivare,ett ränta än skall
beskattas för värdet förmånen under intäkt tjänst. tredje femteIav av -
styckena regleras förmånsvärderingen följandese avsnitt, vilka regler
alltså gäller sådana lån i sjätteäven stycketsom avses av
anvisningspunkten 14.

Vid företagsskattekommitténs 1976 års lagstiftningöversyn SOUav
1989:2 föreslogs172 ränteregeln skulle bort och företags-att tas atts.
ledare i fåmansföretag i stället skulle omfattas de allmänna reglernaav
för anställda. Dessa då annorlunda utformade i dag. Förmånenänvar

räntefritt lån utgjorde inte skattepliktig intäkt tjänst utanav en av
påverkade i stället beräkningen underlaget för tilläggsbelopp vid denav
statliga taxeringen. Genom 1990 års skattereform ändrades reglerna på
så ränteförmånen skulle i inkomstslagetsätt tjänst ochatt tas upp
beläggas med socialavgifter samtidigt förmånen svarandeett motsom
belopp fick dras Dessa regler ansågs emellertid föredragandeav. nya av
statsrådet prop. 1989/90:110 600 inte tillräckliga för atts. vara
avhålla företagsledare i fåmansföretag från utnyttja sin speciellaatt
ställning och därigenom skaffa lån med fördelaktig Hanett ränta.
föreslog därför den särskilda ränteregeln för fåmansföretagen skulleatt
behållas, vilket också blev riksdagens beslut.

framgårSom lagtexten gäller bestämmelsen endast företagsledareav
eller någon denne närstående delägare,När inte ärperson. en som
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närstående tillheller anställd elleroch inteföretagsledare
fördelaktigeller lån medräntefritt lånförmånföretagsledare, fått av

utdelning.beskattaskommakan förmånenränta att som

iuttagsbeskattasskall företagetandra stycket SILEnligt 2 § 13 mom.
infördesanvisningspunkten Regeln14.sjätte stycketfall i avavsessom

särskild motivering prop.skattereform någon1990 års utangenom
1989/901110 601.s.

1997:6 28rekommendationer RSV SföljandegivitRSV har s.
uttagsbeskattning.vidvärderingen dennabeträffande

i den förmånmed utgångspunktvärderingen skeuttagsbeskattningen börVid
Inkomsten hoshosinkomstska ettmottagarenmottagaren.tas somsom upp

uttagsbeskattat belopplikakalenderår bör såledesvisst ett stortmotsvaras av
räkenskapsår kanföretaget har brutetfalldethos företaget. För att

taxeringar.två olikafördelaskommauttagsbeskattningsbeloppet att

framgårochanvisningspunkterna 14 10ordalydelsen i attAv
förmåndet frågaskall tillämpasendastbestämmelsen ärnär avom en

iinfördesförtydligandemed låg Dettaeller lånräntefritt lån ränta.
januari prop.ikraft den 1991trädde 1ändringlagtexten somgenom en

klargjordesDärvidSFS 1990:1421.2821990/91:54 187s.
förräninte uppstårskattepliktig förmånexempelvis att enen

tillerbjuder lånordinarie verksamhetsiniarbetsgivare som-
villkorfördelaktigaanställda lån tillde änerbjuderallmänheten mer-

skall vidarbetsgivareövrigadet gällererbjuds.allmänheten Närde som
jämförelseeller inteutgåtthuruvida förmånbedömningen enenav

kreditgivningavseendevillkormarknadsmässigamed degöras som
villkormarknadsmässigaMeduppkomst.för lånetsgäller vid tiden

villkor.övrigaräntevillkorinte enbartdå ävenutanavses
Ändras däreftervillkorenlånetillfället.skallJämförelsetidpunkten avse

ibedömningochha ingåtts göraskreditavtalfår nyttett en nyanses
skatteplikteninträderförmånermed andra närlikhetförmånsfrågan. I

kredittiden.underlöpandeåtnjuts, dvs.förmånen

RÅ Regeringsrättenhar1983 1:66 prövaträttsfalletI enom
stoppregelnenligtränteförrnånbeskattas för närskulleföretagsledare

efterfebruariförst i åretför lånetvisshan erlagt ränta men
betydelsesaknadedetfannRegeringsrättenbeskattningsåret. attatt

såledesochdå lånetefter det årförst åreterlagts togupptogsräntan
storlek.förmånensbedömningenviderlagdahänsyn till den räntan av
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Som vi tidigare senämnt avsnitt l0.1.3 kan möjligheten att genom
återbetalning undvika beskattning otillåtna lån ha inskränkts sedanav
skattereformen 1990. Denna skärpning kan kanske påverkaäven
bedömningen tilläggsbetalningar avseende Här kanav ränta. emellertid
också jämförelse medgöras vad foredraganden uttalat i fall då en

korrigering vid felaktigägtsenare prissättning. Enligt dettarum
uttalande borde någon stoppregel inte utlösas felaktigom en
prissättning korrigerats i efterhand återbetalningt.ex.genom av
mellanskillnaden till företaget. Detta gäller dock endast rättelseom
skett inom den tid tillämpas för skattetillägg inteatt skasom påföras
prop. 1989/90:l10 599.s.

RÅ 1984 1:90 gällde förhandsbeskedett där två hälftenägare i bolagett
skulle köpa aktier i bolagets dotterbolag.ut Handpenning skulle
erläggas under år 1983 då köpeavtalet upprättades. Resten av
köpeskillingen skulle erläggas först efter bokslutet året därpå. Orsaken
härtill köpeskillingenatt skulle beräknasuppgavs vara utifrån
bokslutet. beräknatEtt marknadsvärde kunde dock redan vidanges
köpetillfället. Regeringsrätten fann bolaget fickatt ha lämnat ettanses
räntefritt lån på det belopp utgjordes skillnaden mellan detsom av
beräknade marknadsvärdet och handpenningen. Regeringsrätten
prövade inte frågan det köpeavtal hadeom mellanupprättatssom
delägarna och bolaget i sig utgjorde förbjudet lån ochett därmed borde
utlösa beskattning, eftersom RSV:s beslut inte gått klagandena iemot
den delen. Ett regeringsråd skiljaktig i bl.a. denna fråga och fannvar att
frågan skulle Han fannprövas. därvid transaktionen utgjordeatt ett
kreditköpsavtal och inget penninglån kunde föranleda beskattningsom
enligt de särskilda reglerna för fåmansföretag i dåvarande 35 §
1 fjärde eller sjätte stycket KL.a mom.

11.2 De allmänna reglerna

Om regeln angående förmån räntefritt eller lågförräntat lån enligtav
punkt 14 sjätte stycket anvisningarna till 32 § inteKL tillämpligav är
torde företagsledare, eftersom denne såen alltid anställdgott iärsom
företaget, bli beskattad enligt punkt 10 anvisningarna till 32 § KL.av
Om något anställningsförhållande eller uppdragsförhållande inte
föreligger sker ingen beskattning låntagaren såvida inte detav
ränteförmånliga lånet lämnats till någon delägareär ellersom
närstående till delägare. I sistnämnda fall kan förmånen komma att
beskattas utdelning. Beträffande RÅpraxis jämförsom 1989 ref. 44

RÅoch 1990 ref. 73.
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skalltillanvisningarna 32 § KLstycketförstapunkt 10Enligt av
uppdragsgivare hararbetsgivare ellerlåndet gällersåledes, när som

ellerräntefrihetförmånenuppdragstagare,ellerarbetstagarelämnat av
arbetsgivarenfrånMed låntjänst.intäktnedsatt ränta tas avsomupp

detlånstycketenligt andralikställsuppdragsgivaren annateller om
det.förmedlat Dettadessa utgörnågonanledningfinns attanta enav

stycketsjättepunkt 14regeln itillförhållandeskillnad i av
direktlämnatsgäller lånendasttill § KLanvisningarna 32 avsomsom

närstående.eller dennesföretagsledarentillfåmansföretaget

förmån.frågadetbeskattningförutsättning för ärär attEn om en
styckena. Somfemtei tredjereglernaenligtvärderasskallDenna -

värderingsregler vidgälleravsnitttidigareframgått sammaav
anvisningspunkten 14.regel imotsvarandetillämpning av

lydelse.följandeharBestämmelserna

vilketbeträfandesvensk valutalånsådantskall för ivärdeörmånensF
förhållandeeller fastfast iefterutgåbestämts räntesatsräntan att en

beräknas påifrågavarande slag,för lånmarknadsräntantill av
vidstatslåneräntansidanmellan åskillnadengrundval enaav

sidan denandraoch åprocentenhettilläggmedlånetillfället av en
slag upptagitslån angivetfrågaavtalade räntesatsen. somav nuom

lånetillfället,vidstatslåneräntanförställetskall,1986före den dec. i5
motsvarandetillämpas ränta.närmast

skallstyckettredjelånvaluta isvensklånFör i änannat som avses
mellan åskillnadengrundvalberäknas påvärdeförmånens enaav

förenovember åretvid utgångenstatslåneräntansidan av
sidan denandraoch åprocentenhetmed tilläggbeskattningsåret av en

underutgången majvidbeskattningsåret. Harföravtalade räntan av
procentenhetertvåmedändrats minststatslåneräntanbeskattningsåret

förenovember åretutgångenstorlek vidtill dessförhållandei av
juli-decembertidenvärde förförmånensskallbeskattningsåret,

sidanmellan åskillnadentillbestämmasbeskattningsåret ena
med tilläggbeskattningsåretvid utgången majstatslåneräntan av enav

avtaladedenandra sidanochprocentenhet å räntan.

vadvaluta tillämpasutländsk sagtslån upptagits iSåvitt somsomavser
därvadden ändringenmedstyckena sagtsfjärdetredje och atti som

förmotsvarandeskall räntaställetstatslåneräntan närmasti avseom
valutan. iaktuelladenlån i
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Statslåneränta SLR tillskapades lånebegrepp den december5som
1986, varför särskilda regler gäller för lån tecknats före dettasom
datum liksom för lån i utländsk valuta där sådant begrepp saknas.ett

Beträffande förmånliga lån i utländsk valuta har RSV i
rekommendationer RSV S 1997:18, 38-39 angivit de jämförelse-s.

marknadsräntaräntor procentenhet vid+ utgången novemberen av
1997 beträffande vissa länder bör tillämpas vid beräkningensom av
förmånsvärdet för hela eller del beskattningsåret.av

Det belopp blir föremål för förmånsbeskattning får dras frånsom av
intäkt kapital enligt 3 § 4 SIL. Detta innebärav såväl detattmom.
beskattade förmånsbeloppet eventuell faktiskt erlagd räntasom utgör

avdragsgill kostnad i inkomstslaget kapital. I punkten 10sjätte stycket
anvisningarna till 32 § KL uttryckligen bestämmelsenav inteattanges

gäller i fall i punkt sjätte14 stycket anvisningarna.som avses av

Arbetsgivaren/uppdragsgivaren skall betala socialavgifter förmånen.
Förmånsbeloppet förmånsgrundandeär och de sociala avgifterna dras

Ävenenligt vanliga regler. enligt allmänna reglerav torde företaget bli
uttagsbeskattat för värdet förmånen enligt punkt femte1 stycketav av
anvisningarna till 22 § KL. I nämnda bestämmelse attanges
uttagsbeskattning sker vid i ringa omfattninguttag än tjänst.mer av
Räntefritt och lågforräntat lån bör betraktas sådan tjänst. Vadsom som

med ringa omfattning harän utvecklats iavses 1989/902110mer prop.
660.s.

förarbetenaI till punkt 10 anvisningarna till 32 § KL prop.av
1989/90:l10 674 bestämmelserna omfattaratt denävens. anges
situationen arbetsgivaren lämnaratt lån först anställnings-ett när
förhållandet upphört. denI mån detta följer allmänna principer förav
förmånsbeskattningen torde det gälla förmåneräven enligt sjätte
stycket anvisningspunkten 14.av

RÅAv praxis se exempelvis 1989 ref. 57 framgår den anställdeatt
kan beskattas förmånen tillfallitäven någon denne närstående.om
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överväganden och förslag11.3

Regeln avseende ränteförmåner på lån avskaffas. till stoppregelnDen
kopplade uttagsbeskattningsregeln i 2 § 13 SlL upphör gälla.attmom.

ränteförrnåner beskattas enligt de allmänna reglerna i punktFörekommande
anvisningarna till 32 § KL.10 av

sjätte stycket anvisningarna till reglerar hurRegeln i punkt 14 32 §av
närståendebeskattning skall ske företagsledare eller någon dennenär

räntefritt eller ränteförmånligt syfte medfår förmån lån. Ettperson av
företagsledaren till följd sin ställningregeln förhindraär att att av

ochskaffa sig lindrigt beskattade förmånerutnyttjar möjligheten att
därigenom minskar sitt löneuttag.

för gällande finns det beroende påframgått redogörelsenSom rättav -
företaget i fall olika beskattalåntagarens ställning i sättvart tre att-

ränteförmånliga lån från fåmansföretag. Omräntefria eller ett
företagsledare närståendeföretagsledare ellerlåntagaren är person
anvisningarna till Ombeskattas denne enligt punkt 14 32 § KL.av

ellertill anställdlåntagaren inte hör denna ärgrupp men
reglerna i punktlåntagaren enligt de allmännauppdragstagare beskattas

tilllåntagaren slutligen varkenanvisningarna till 32 § HörlO KL.av
i företagetandra skattskyldiga delägareden första eller ärmengruppen

fallutdelning. sådantränteförmån komma Ikan ettatt anses somen
femte stycketbli uttagsbeskattat enligt punkttorde företaget kunna 1 av

anvisningarna till 22 § KL.

lågförmån räntefrihet ellerråder inget tvivelDet räntaattom av
sjätte stycketden särskilda regeln i punkt 14behandlas hårdast avom

mottagandettillämplig. de fall då redananvisningarna till I32 § KL är
beskattningenbeskattning framstår docklånet föranlett oavsett omav -

föreslagnanuvarande eller detskett enligt det systemet- enav oss
angelägen.eventuell ränteförmån föga Ilöpande beskattning somav

ränteförmåner avseende dessabehandlafall saknas anledning attvart
gäller delån i allmänhet. Vadlån hårdareredan beskattade än
införadärför enligt mening valet mellanbeskattade lånen står vår att en

ellereventuell ränteförmån inte skall beskattasuttrycklig regel attom
gälla.allmänna reglerlåtaatt

främjaskattekonsekvenserna, inga skälfinns, helt bortsett frånDet att
inomfåmansföretag till fysiskalån frånpåräntan ettatt ett personer
bl.a.marknadsmässigt rimligt. Motavviker från vadägarkretsen ärsom
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den bakgrunden vi det förhållandet låntagaren tidigareatt attanser
beskattats för lånebeloppet intäkt tjänst eller och halvsom av en en
gånger lånebeloppet intäkt kapital inte bör medföra attsom av
förekommande ränteförmåner blir skattefria. Vi föreslår därför att en
sådan ränteförmån behandlas enligt de allmänna reglerna, dvs. som
intäkt tjänst låntagaren anställd eller uppdragstagare ochärav om

normalt utdelning.annars som

Vid tillämpning såväl det nuvarande det föreslagna systemetav som
kan det inträffa lån från fåmansföretag till delägare inteatt ett ett en
utlöser beskattning. Enligt båda kan beskattning underlåtassystemen
exempelvis i fråga kommersiella lån och lån till aktieägare medom
obetydligt aktieinnehav. Tillräcklig anledning ha särregler föratt
ränteförmåner avseende dessa kategorier lån kan inteav anses

Ävenföreligga. i dessa fall bör alltså förekommande ränteförmåner
behandlas enligt de allmänna reglerna.

Vårt förslag medför punkt sjätte stycket14 anvisningarna tillatt av
32 punkt§ KL, sista stycket10 anvisningarna till 32 § ochKL 2 §av
13 andra stycket sista meningen SIL kan slopas.mom.
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Nedskrivning lån12 av

Förarbeten och gällande12.1 rätt

punkt sjunde stycket anvisningarna till finns särskildal 14 32 § KLav
bestämmelser beskattningen lån skrivs ned i fåmansföretagsnär ettom
räkenskaper. har följande lydelse.Lagrummet

lämnat lån till företagsledare ellerHar fåmansföretag företagsledare
närstående och har lånet skrivits ned företagets räkenskaper,iperson
skall det nedskrivna beloppet beskattas hos låntagaren intäktsom av

Vad gäller dock lån punkt 15.tjänst. inte isagtsnu som avses

i punkt 15 inte fullt klart.Vad med lån Denärsom menas som avses
till hands liggande tolkningen dock uttrycketnärmast att tarsynes vara

sikte på lån skall beskattas hos låntagaren enligt punkt 15. Densom
nedskrivningsregeln gäller således endast delägarlånsärskilda ärsom

förtillåtna enligt regler eventuellt efter dispens eller i ochABL:s - -
sig otillåtna lån skattebefriats med tillämpning den nuvarandesom av

synnerliga skäl.undantagsbestämmelsen

infördes lagstiftning,Bestämmelsen nedskrivning 1976 årsgenomom
haft innehåll, såvitt gälleroch har alltsedan dess utomsamma

inkomstslaget. Företagsskatteberedningen 206SOU 1975:54 s.
uttalade nedskrivning lån till huvudaktieägare i mångaatt ettav enen

jämställas med eller utdelningfall framstod kunde lönuttagsom som
uttryckligt villkor fordran skulle kvarstå civilrättsligtoch ett attatt om

skatteskäl. detta föreslogs integånger tillkom enbartmånga Trots attav
skulle utlösa någon beskattningseffekt.nedskrivning lånet Dennaen av

ståndpunkt motiverades bl.a. med nedskrivningen kundeatt vara
fordran kvarstod civilrättsligtföretagsekonomiskt motiverad och att

statsrådet 1975/76:79aktieägaren. Föredragande prop. 94gentemot s.
för företagsledaren skullefann emellertid starka skäl talade attatt

fordringen formelltbeskattas för det nedskrivna beloppet oavsett om
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kvarstod låntagaren eller inte.sett Nedskrivningen kundemot nämligen
föruttryck bolaget i realitetenett avkallatt på sitt kravses som gett mot

låntagaren. Skatteutskottet SkU 1975/76:28 44 tillstyrkte föredra-s.
gandens förslag och uttalade bl.a. nedskrivning i flertalet fallatt en var

jämställa med löneuttag elleratt utdelning. Regeln nedskrivningom
blev därför så utformad det saknar betydelse huruvida fordringenatt
civilrättsligt står kvar eller inte. Det civilrättsliga förhållandet har
däremot betydelse i fall då regeln inte tillämplig se följandeär avsnitt.

Enligt 2 § 13 första stycket SIL har företaget inte till avdragrättmom.
för nedskrivningen i den mån motsvarande belopp enligt ned-
skrivningsregeln skall beskattas intäkt tjänst.som av

Lagen inte någon möjlighet till undantag från beskattning ellersynes ge
korrigering tidigare beskattning i de fall då återbetalning detav en av
nedskrivna beloppet skulle ske. Likaså det oklartsenare synes om
någon ytterligare beskattningskonsekvens inträder i räken-ettom
skaperna nedskrivet lån helt skulle avskrivas gentemotsenare
låntagaren. framgårDäremot lagtexten lånet kan skrivas nedatt utanav

någon ytterligare beskattning sker låntagarenatt blivit beskattad förom
lånet enligt reglerna förbjudna lån.om

RÅI 1979 1:96 gällde frågan nedskrivningsregeln tillämplig iom var
samband med fåmansföretags konkurs. Genomett uppgörelseen
mellan konkursförvaltaren och låntagaren, som var en av
huvuddelägarna i fåmansbolaget, avskrevs bolagets fordran på grund av
låntagarens bristande betalningsförmåga. Regeringsrätten ansåg detatt
inte fanns någon omständighet kunde föranleda låntagarenattsom
skulle beskattas för det avskrivna beloppet. Anledningen möjligenvar

beslutet nedskrivning fattades konkursförvaltarenatt och inteom av
bolaget.

RÅI 1987 176 beskattades inte låntagare, hade försattsnot. ien som
konkurs, enligt nedskrivningsregeln. Någon nedskrivning ansågs
nämligen inte ha i bolagets räkenskaper.ägt Fordringen haderum
endast upptagits värdelös i bolagets konkursbouppteckning påsom
grund låntagarens bristande betalningsförmåga.av

RÅ1 1988 ref. ägde85 två makar hälften aktiebolag ochett ettvar av
handelsbolag. Aktiebolaget skrev i sina räkenskaper lånettav som
hade lämnats till handelsbolaget. Kammarrätten konstaterade att
handelsbolaget inte ingick i närståendekretsen och den särskildaatt
regeln nedskrivning därför inte tillämplig. Regeringsrättenom var
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befriats från sittfrågan fann makarnauttalade sig inte i utan att
tillavskrivningen lånetbetalningsansvarpersonliga genom av

nedskrivnings-därför beskattas inte enligthandelsbolaget. skulleDe -
från aktiebolaget.för utdelningregeln däremotmen-

reglernaallmänna12.2 De

tillräkenskaper låni företagsnedskrivning skerOm ettett enaven
sjunde stycketoch regeln i punktanställd 14företagsledare eller annan

beskattnings-tillämplig, tordetill inteanvisningarna 32 § KL ärav
tillfaktiskt efterskänkslånetberoendekonsekvenserna rentav omvara

inte.delen ellerden nedskrivna

anställdeblir denefterskänkande lånetdet frågaOm är ett avom
betalaföretaget fårdetta följer bl.a.för lön.beskattad Av attsom

för denblir pensionsgrundandeoch dettasocialavgifter på beloppet
ochnärståendetill den anställdeanställde. låntagarenOm är personen

ändå blienligt praxisden anställdelånet kanföretaget efterskänker
Är aktieägare ianställdintebeloppet. låntagarenbeskattad för men

utdelning.belopp beskattasnedskrivetföretaget kan som

inte frågaoch det såledeslåntagarenfordran kvarstår ärOm gentemot
företagsekonomisktendastefterskänkande lånet utanett enavom

låntagarensgrundi räkenskapernanedskrivningmotiverad attav
beskattnings-torde i regel någraosäker,betalningsförmåga är

inträda för låntagaren.intekonsekvenser

vadhålla kontrollmöjlighethar vissSkattemyndigheterna överatt som
tillåtna enligt ABL. Detmil.till delägaremed sådana lånsker ärsom

årligenenligt 12 kap. 9 § ABLnämligen bolaget upprättaåligger att en
lagen 1990:325Enligt kap. §lån. 2 22förteckning dessaöver om

foga dennakontrolluppgifter skall bolagetsjälvdeklaration och
självdeklarationen.förteckning till
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överväganden12.3 och förslag

Regeln avseende nedskrivna lån slopas. Liksom hittills föranleder
nedskrivning lån, delägaren beskattats för vid länets beviljande,ettav som
inte någon ytterligare beskattning. Nedskrivning sådant lån från ettav
fåmansföretag till delägare inte föranlett beskattning skallen som
behandlas enligt allmänna regler. Förslaget medför punkt sjunde14att
stycket anvisningarna till 32 § och avdragsförbudetKL i 2 § 13av mom.
SlL kan slopas.

Regeln i punkt sjunde14 stycket anvisningarna till 32 § sikteKL tarav
den skattemässiga behandlingen lån lämnatsav som av

fåmansföretaget till företagsledaren eller dennes närstående och
därefter skrivits ned i räkenskaperna. Nedskrivningen har jämställts
med löneuttag och syftet med regeln får förhindraatt attanses vara
företagsledaren bolagets medel löne- ellertar ut utan att
utdelningsbeskattning sker.

Enligt allmänna regler medför, framgått tidigare redogörelse,som av en
nedskrivning beskattning för lön endast i den mån lånet rentsom
faktiskt kan ha blivit efterskänkt.anses

I de fall då redan mottagandet lånet enligt gällande reglerav nu
föranlett beskattning skall nedskrivningen inte medföra någon
ytterligare beskattning. heller enligtInte vårt förslag beträffande lån

lämnats fåmansföretag till delägare finns det skäl låtaattsom av en
nedskrivning beskattat lån föranleda ytterligare beskattning.ettav
Någon uttrycklig bestämmelse detta inte nödvändig.om synes

Sådana lån från fåmansföretag till delägare sig enligtett en som vare
det nuvarande eller det föreslagna utlöser beskattning,systemetav oss
torde inte omfatta någon låntagare. bör ocksåstörre Härgrupp av
erinras sådana lån inte beskattade lån kanatt sättom samma som

tillkomna i skatteundandragande syfte. kontrollsvårigheterDeanses
här kan uppstå vad gäller frågan lånet faktiskt efterskänktsrentsom om

eller inte har framgått redogörelsen för gällande tidigarerätt-som av-
Åskäl för behålla särreglerna. andra sidan innebäransetts ett attvara

nuvarande regler i vissa fall i jämförelse med allmänna regler en- -
oriktig beskattning skäl för nedskrivning faktiskt förelegat. Vidnär
denna avvägning har vi funnit kontrollsvårigheterna inte böratt ges en
avgörande betydelse.
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Sammanfattningsvis har vi inte funnit tillräckliga skäl behållaatt
särreglerna för nedskrivning tillåtna lån i fåmansföretag. Om lånetav
skrivs ned bör beskattning ske enligt de allmänna reglerna, dvs.
låntagaren bör beskattas nedskrivningen innebär lånet harattom
efterskänkts. fallI bör nedskrivningen inte föranleda någonannat
beskattning.

Vårt förslag medför punkt sjunde14 stycket anvisningarna tillatt av
32§ och avdragsförbudetKL i 2 § 13 första stycket SlL kanmom.
upphävas
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Tantieml 3

gällandeFörarbeten och13.1 rätt

fåmansföretags avdragsrätttredje stycket reglerasSILI 2 § 13 ettmom.
för följande.tantiem enligt

tillfån fåmansföretagliknandeför ellerAvdrag ersättningtantiem
förstnärstående får åtnjutasföretagsledareföretagsledare eller person

blivit tillgänglig förhar betalats ellerdåunder det år ersättningen ut
lyftning.

avdrag forregelstoppregler infördesmed årsSamtidigt 1976 omen
punkt trettondetill företagsledare i 1ersättningartantiem och liknande

regelnden ursprungligaEnligtanvisningarna till 41 § KL.stycket av
ellerskett. Alternativetdå utbetalningfick avdrag ske först det år

med årslades till i samband 1977för lyftningblivit tillgängligt
företagensde mindre och medelstoraför främjalagstiftningsåtgärder att

samband medtill iRegeln överfördes SIL172.utveckling SFS 1977:1
skattereform.1990 års

särskilt fåmansföretagenkonstateradeFöretagsskatteberedningen att
nollställa ellerforskuldreserveringarolika formeranvände attav

enligtundvekresultat. Härigenomrörelsensväsentligt nedbringa man
vinstdubbelbeskattning dendelvishelt ellerberedningen somav
ofta erhöllsamtidigtgjorda löneuttagi bolaget efterkvarstod mansom

vidför reserveringennämligen avdragfickskattekredit. Företageten
uppbardenavsättningen gjordes medandåför det årtaxeringen som
förränofta inte beskattadessvarande lönenden avsättningenmot

beloppet tillbestämtnämligen intekundepåföljande Normaltâr. anses
och bokslutethade avslutatsräkenskapernasin storlek förrän var

användes i dettaskuldreserveringarexempelSomupprättat. som
löneskuld, lönetillägg,betecknadeberedningensyfte nämnde poster

dennaliknande. Eftersomochprovisionsskuldtantiem,lön,extra

6 136513
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möjlighet till skattekredit saknades för egenföretagare och delägare i
handelsbolag föreslog beredningen tantiem och liknandeatt
skuldreserveringar skulle tillgängliga för lyftning åranses vara samma

bolaget erhöll avdrag för beloppet.som

Föredragande statsrådet l975/76:79 delade beredningensprop. 89s.
uppfattning det framstod otillfredsställande fåmansföretagatt attsom
kunde få skattekredit reserveringar för tantiem ochgöraattgenom

fann emellertidliknande skulder. praktiska skäl talade denHan att mot
lösningen föreslogberedningen föreslagna och i stället tantiemattav
skulle få dras först underoch liknande ersättningar det år dåav

tillstyrkte departementets förslagutbetalning skett. Skatteutskottet SkU
1975/76:28 och detta blev också riksdagens beslut.42s.

Efter det kritik riktats års lagstiftning frågan på1976mot togsatt upp
i 1977/78:40. Kritikerna hade bl.a. anfört det svårtnytt att varprop.

eller använda tantiem för resultatreglering. Föredragandeomöjligt att
skulle kompletteras det klartstatsrådet föreslog lagregeln så attatt

framgick avdrag kunde medges tantiemet hade blivit tillgängligatt om
kunde falletför lyftning under räkenskapsåret. redanDetta anses vara

gottskrivits företagsledaren. kompletteradesbeloppet Lagtextennär
blivit tillgänglig förefter föredragandens förslag med uttrycket eller

lyftning SFS 1977:1172.

föredragandedenna lagändring kommenteradesamband medI
följandestatsrådet avsikten med bestämmelsen på prop.sätt

1977/78:40 bilaga 46.3 s.

löneutbetalningar tilllagstiftning inte hindraAvsikten med års1976 attattvar
i syfte nollställa bolagetsfåmansägda aktiebolag användsaktieägare i att

träffarden dubbelbeskattningdärmed eliminerarresultat och som annars
sådana aktiebolag oczhSyftet i stället hindraaktiebolagens vinster. att attvar

skaffade sig skattekreditskuldavsättningamaderas delägare en somgenom
Samtidigt ansågs det angelägetföretagsforrner till buds.inte stod andra att

kontrollmöjligheter.förbättra taxeringsmyndighetemas

Företagsskattekommitténalltjämt för kritik ochBestämmelsen utsattes
skulle införas förföreslog avdragsrätt181SOU 1989:2 atts.

frånbetalades inom två månaderavsättningen tantiemet utom
1989/90:110Föredragande statsrådet prop.räkenskapsårets utgång.

innebära sådan tungrodldemellertid förslaget skulle601 ansåg att ens.
ändring kormborde genomföras. Någonadministration det inteatt

till stånd.därför inte heller
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l
har givit följande rekommendation angåendeRSV vad medsom avses

tantiem och tantiem kan tillgänglig för lyftning RSV Snär anses
1997:6 10.s.

liknande ersättning i regel ersättning erhållsMed tantiem eller avses som
utförd prestation och fastställs på grundval verksamhetensgrund somav av
Även ersättningsformer i motsvaranderesultat. andra saksom ger

resultatreglerande effekt bör inbegripas. Provisionsersättningar och liknande
ersättningar bestäms prestationsavtal o.d. och inte igörssom genom

inte hänföra till tantiem liknanderesultatreglerande syfte dock ochär att
ersättning.

vid räkenskapsårets utgång gottskrivs företagsledaren ellerTantiem som
får normalt tillgängligt för lyftning i sambandhonom närstående ansesperson

gottskrivningen.med
före utgånguppgift gottskrivning skett räkenskapsåretsFöretagets attom

villkor uppfyllda.bör godtas följande ärom
har gjorts från beloppet-preliminärskatteavdrag mottagaren avom-

och både den skatt och den arbetsgivaravgiftersättningen har A-skatt som-
uppbördsmånadbelöper beloppet har betalats under densenast som

räkenskapsårets utgånginfaller efternärmast samt
kalenderår för vilketredovisats på kontrolluppgift för det-beloppet har

räkenskapsår för det kalenderåreller vid brutnaavdraget görs, senast- -
räkenskapsår för vilket avdrag har gått till ända.under vilket det görs

ersättning kan enligt handledning vidSom tantiem och liknande RSV:s
enligt särskildtaxering, del inte vad1998 års 2 1195 anses soms.

författning liknande grund lönekostnad föreller utgörannan
räkenskapsåret, arbets-ersättning för sedvanlig semesterlön,t.ex.
givaravgifter andra lönebaserade kostnader.eller

förhandsbeskedRegeringsrätten fastställtfann iRättsnämnden ett av
RÅ ochunder beskattningsåret uppkommen5341987 attnot.

skulle behandlaslöneskuld till delägarna i fåmansföretagredovisad ett
hade beräknats ieller liknande ersättning. Löneskuldentantiemscm

fakturerade arvodesintäkter och skulleförhållande till delägarnas
först påföljande beskattningsår.beskattas hos delägarnautbetalas och

ersättning enligt nämndentantiem och liknande måsteUttrycket ges
syftet med lagstiftningen skulle tillgodoses.relativt vid innebörd omer.

ersättningomfatta i princip varje reservering förUttrycket böraansågs
i resultat-i samband med bokslutettill företagsledaren görssom

omfatta inte endastSärregleringen ansågs alltsåreglerande syfte.
till företagets resultatersättningar direkt relaterade ävenär utansom



160 Tantiem SOU 1998:116

ersättningsformer i sak motsvarande effekter. Nämnden fannsom ger
vidare bolagets avsättningar för socialavgifter hänförde sig tillatt som
de aktuella löneskulderna däremot kunde dras på vanligt sättav
eftersom specialregleringen endast omfattade ersättningar som
utbetalas till företagsledaren och dennes närstående.

allmänna reglerna13.2 De

skall inkomst näringsverksamhet i princip beräknas enligtEnligt KL av
skallbokföringsmässiga grunder och enlighet härmed24 41 KL. I

iåtnjutas det utgiften enligt god redovisningssed böravdrag år tas upp
jfr punkt tredje stycket anvisningarna till 24 § KL.räkenskaperna l av

reglerna ihänvisning i SIL tillämpas KLGenom 2 § 1 mom. omen
näringsverksamhet vid taxeringen tillberäkning inkomst ävenavav

aktiebolag, inte fåmansföretag, fårstatlig inkomstskatt. Ett ärsom
och liknande ersättning vid taxeringendärför åtnjuta avdrag för tantiem

avsättningen har gjorts förutsatt avsättningenför det år då äratt
för vilken ersättningenförenlig med god redovisningssed. Den är avsatt

beskattning det beskattningsår då beloppetbeloppet till ärtar upp
i dessa fall infallatillgängligt för lyftning. Avdragsrätten kan alltså

tidigare skatteplikten.än

överväganden och förslag13.3

avdrag för tantiemtidpunkten för fåmansföretagssärskilda regelnDen om
innebär avdrag medges detskall gälla vilketavskaffas. Allmänna regler att

i räkenskaperna.redovisningssed börenligt godår då utgiften tas upp
tredje upphävs.stycket SILFörslaget medför 2 § 13att mom.

för tantiemfåmansföretags avdragsrättsenareläggningRegeln avom
sådana företagavsedd förhindraföretagsledare intetill attär att

sittföretagsledaren för nollställatillanvänder löneutbetalningar att
godtagbar. Syftetalltså fulltNollställningen sådanresultat. ansessom

företagsledarenförhindra företaget ochendastmed regeln är attatt
grunder och kontant-bokföringsmässigaskillnaden mellanutnyttjar

tillavdragsgillt medan detblir år ltantiemetprincipen så tasatt
beskattning först år

fåmansföretagstötandeförståelse för detVi har viss ettansetts attatt
sigskall kunna skaffaenhet,företagsledare, seddaoch som enen



SOU Tantiem 1611998:116

avsättningar avseende tantiem eller liknandeskattekrediter genom
emellertid skälen för behålla denersättningar. Frågan är attom

nackdelar förenade medsärregleringen överstiger denuvarande ärsom
denna.

det obehöriga skattebortfallkan först konstaterasDet att som en
upphov till begränsadallmänna reglerna skulletillämpning de ärgeav

fåmansföretaget. Med tantiem påettårig skattekredit förtill etten
och skattesatsen % kankr, räntenivå % 28000 5100 en

dvs. endast avsättningenberäknas till 400 kr, 1,4 %skattebortfallet 1 av
märka skattesatsen för aktiebolagHärvidför tantiemet. är att ettatt

stoppregelns tillkomst kommunalvid antagenuppgick till 70 %
från värdet detberäkningen har bortsettsvidskattesats 30 %, av

fiskala vinstför debiterad kommunalskatt.eftersläpande avdraget Den
liten och har minskatsåledes förhållandevissärregleringen ärsom ger

reglerna infördes.väsentligt sedan

beträffande tantiem talarsärskilda regelnslopande denFör ett av
mellanantalet avvikelsermöjligaste mån begränsaönskemålet i ettatt

resultat.och skattemässiga Enbokföringsmässiga resultatföretags
fördet skattemässiga resultatet år 1särregeln innebärtillämpning attav
lön påtantiemavsättningendelökas med denmåste som avser renav

avdragsgillaarbetsgivaravgifter o.d.belöpandetantiembeloppet är
RÅ Motsvarande justeringregler, 1987 534.enligt vanliga not.se

uppkomma ifel och tvister kanför årsedan Attnedåt måste göras
framstår uppenbart.justeringarsamband med dessa som

Åtskilligt undvikaföretag sökerockså erfordrasmerarbete kan ettom
skatt och depreliminäratillämpning särreglerna. Denaven

nämligentantiembeloppet skallbelöper påarbetsgivaravgifter som
ha betalatsskattebetalningslagen 1997:483kap.enligt 16 4 § senast

med kalenderåreträkenskapsåretjanuariden 17 överensstämmernär
efter utgångenendast dagarbrutet, 12eller, räkenskapsåret ärnär av

få avdragför företaget skallgjordesdå skatteavdragetden månad att
leder tillavsättningen gjorts. Dettaför tantiemet år attsamma som

inbetalningen medmycket skatt förförföretaget ofta betalar att
kan i sintantiembeloppet.det slutliga Dettaskall täckasäkerhet tur

återbetalas.och skattskattedeklarationen måsteleda till rättasatt

regeln avseendeden särskildatill slutsatsenanförts lederVad attossnu
liknande ersättningartantiem ochavdrag förfåmansföretagens är
föreslår därför regelnfördelar. Vinackdelarförenad med än attstörre

avskaffas.
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Vårt förslag medför tredje stycket kan upphävas.2 § 13 SILatt mom.
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rättigheterImmateriella14

gällandeochFörarbeten rätt14.1

regelsärskildfinnstill 21 § KLanvisningarnapunkt 2I omenav
fåmansföretagidelägarerättigheterimmateriella ettavyttras av ensom
bestämmelsengenomgångVårhandelsbolag.eller fåmansägt av

motsvarandetillVi återkommerfåmansföretagen.sig här påinriktar
avsnitt l9.7.l.handelsbolagen ifåmansägdaför deregler ett senare

följande lydelse.Bestämmelsen har

ellerfåmansföretagdelägareföreligga iNäringsverksamhet omanses
till sådan delägarenärståendeellerhandelsbolag avyttrarfåmansägt

förutsättningrättighet, underliknandeellerhyresrätt, attpazenträtt
intäktskulle ha närings-rättigheten utgjortförersättningen av

denhade drivitsföretagetverksamhetenverksamhet i somavom
rättigheten.avyttrat

stopplagstiftning.med årssamband 1976itillkomBestämmelsen
idelägareuppmärksammathadeFöretagsskatteberedningen ettatt en

tillgångar,immateriellaolika slagavyttradefåmansföretag, avsom
haderättighetenreavinstförenligt reglerna ettbeskattades även om

kundevärdenverksamhet. Storafåmansföretagetssamband med
skattefribleversättningeneftersombeskattningundgåhärigenom om

enligtkundeeller Dettai fem årinnehaft rättighetendelägaren mer.
anfördeslagstiftningändradskäl förSominteberedningen accepteras.

olikabeskattning mellanorättvismedfördegällande regleräven att en
motsvarandesålderörelseidkareenskildföretagsformer. En som

inkomstköpeskillingenhelaförnämligenbeskattadestillgång avsom
verksamheten.samband medhaderättighetenrörelse ettom

föreslogolika företagsformermellanneutralitetsyfte åstadkommaI att
såldeskattskyldig1961975:54beredningen SOU att somens.

ellersamband medhaderättigheterandraochhyresrätt, patent som
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1
lden skattskyldigefåmansföretag i vilkettillanknytningsätt ettannat
iskulleköpeskillingen. Intäktenför helabeskattasaktier, skulleägde

i vilketinkomstslag detiförvärvskällahänföras till somsamma
medgesskulle avdragredovisades. Från intäktenverksamhetbolagets

delfall oavskrivenförekommandeanskaffningskostnaden eller iför
därav.

Även fann det befogat1975/76:79statsrådet 89föredragande prop. s.
fanns det aktuellaskattefrihettillmöjlighetdenatt stoppa som

närståendedelägaren ellerlämpligastdockansåg detområdet. Han att -
betraktassådan rättighet skulleavyttradetill delägaren somensom-

för rättigheten skulleersättningenförutsättningunderrörelseidkare att
direkthade bedrivitsverksamhetenrörelseutgjort intäktha avomav

borde enligtBestämmelsenföretaget.intedelägaren och av
tillanvisningarnaskäl införas isystematiskaföredraganden av

beslut.blev riksdagensvilket ocksådåvarande 27 § KL,

lagstiftningårs1976företagsskattekommitténsVid översyn av
inte hadeoch organisationermyndighetertillfrågadekonstaterades att

Kommittén fann intebestämmelserna.synpunkter påframfört några
ändring i dessa.föreslå någonheller skäl att

bestämmelserna tillöverfördesskattereformsamband med 1990 årsl
rörelse ändradesvarvid intäkttillanvisningarna 21 § KLpunkt 2 avav

bestämmelsenDärmed komnäringsverksamhet.till intäkt attav
jordbrukutgjorttidigarenäringsverksamhetsådanomfatta även som

torde dennapraktisk betydelseNågonfastighet.eller störreannan
ha.utvidgning dock knappast

rättighet"liknandeellerhyresrättuttrycketBeträffande patenträtt ger
exempelviss ledning. Somexempliñeringföretagsskatteberedningens

kundeden goodwillberedningenrättighetliknandepå somangaven
Även upphovsrättenoch förlagsrätter,film-ingå i hyresrätter.

enligt beredningenm.f1. kundetrafikrättigheter att somvara anse
Uttrycket torde1975:54 196.SOU ävenliknande rättigheter s.

firmanamn.varumärke ochrättigheterimmateriellaomfatta andra som

intäktavyttrade rättighetendenför utgörHela ersättningen av
föravdragfårintäktennäringsverksamhet. Från göras
förvarit föremålundantagsfallutgift idennaanskaffningsutgiften. Om

drasoavskrivet restvärdeendastvärdeminskningsavdrag, kan av.
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inköptsrättigheterendast gällapraktikentorde iBestämmelsen som
Rättigheterutomstående.från någonförvärvatseller på sättannat som

upparbetat beskattassjälv hararbeteden skattskyldige eget somgenom
ochbedrivits yrkesmässigtverksamhetennäringsverksamhet annarsom

i reavinstsystemet.

RÅ avståenderef. funnit53i 1996harRegeringsrätten att ett av
vidmed avyttringjämställavaritförlikningsavtalhyresrätt attettgenom

punktnuvarandetillanvisningarna 27 § KLpunkttillämpning 5 avav
till § KL.anvisningarna 212 av

reglernaallmänna14.2 De

innebäregendom.lös Dettaräknas atträttighetimmateriellEn som
rättighetenreavinstbeskattasvinst avyttraseventuell enavomsom

näringsverksamhetsamband medavyttringen saknarfysisk ochperson
%skattesats på 30medbeskattasVinstenbedriver. ensom personen

utgår. Omsociala avgifternågraochkapitalinkomst attutanav
innehafts förhyresrättexempelvisundantagsvisrättigheten en --

fåranskaffningsvärdetbl.a.enligt § SILgäller 31personligt bruk att
foravdragefterför egendomenersättningentill %bestämmas 25 av

från000 krmed 50avdrag fårochavyttringenför göraskostnaden att
beskattningsåret.egendom undersådanfrånsammanlagda vinstenden

yrkesmässigenligt 21 § KLnäringsverksamhetMed enavses
bedrivsverksamhetförvärvsverksamhet. Attbedrivensjälvständigt en

kännetecknasskalldeninnebärsjälvständigtochyrkesmässigt att av
ochvinstsyftevinstsyfte. Kravensjälvständighet ochvaraktighet,

påoch kravettjänstinkomstoftabildarsjälvständighet gräns mot av
kapital.inkomstoftabildarvaraktighet gräns mot av

tillgångarskulle endastireglerna KLursprungligaEnligt de som
betecknadevanligenrörelsen,inormalt somomsattes

Tillgångarrörelseinkomst.beskattasomsättningstillgångar, somsom
betecknadevanligenrörelsen,isällan omsattes sommer

rörelsentillhördedeskulleanläggningstillgångar, även om --
efterhanddockprinciper harreavinstreglerna. Dessaenligtbeskattas

andrapunkt 1bestämmelser iuttryckligafinnsavvecklats. Numera
avseendeersättningarenligt vilkatill 22 § KLanvisningarnastycket av

intäktskall beskattasanläggningstillgångaravyttradeslagolika somav
goodwill,forersättningarhörHitnäringsverksamhet. patent,av

vidinventariermedlikställdarättigheterandraoch ärhyresrätter som
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beräkning värdeminskningsavdrag jfr punkt 16 anvisningarna tillav av
Avdrag medges i princip med vad i23 § KL. som

beskattningshänseende kvarstår oavskrivet den sålda rättigheten.av

Gränsdragningen omsättningstillgångarmellan och anläggnings-
tillgångar kan ha betydelse för bedömningen privat egendomav om
blivit rörelsesmittad. redan direkt eller indirektOm via etten person

yrkesmässigbolag bedriver verksamhet kan denna verksamhet få
skattemässiga effekter förvärv vid sidan verksamheten.på Dettaav
gäller sedan gammalt för exempelvis byggnadsrörelse. Om en
företagsledare i fåmansföretag bedriver byggnadsrörelse ellerett som
fastighetshandel förvärvar fastighet, behandlas fastighetenen som en
omsättningstillgång den hade utgjort omsättningstillgång i bolagetsom

byggmästarsmitta. framgår punkt anvisningarnas.k. Detta 4ägo, av av
till Företagsledaren blir således rörelsebeskattad21 § KL. om
fastigheten säljs jfr avsnitt 17.2.

rörelsesmitta inte drabba anläggnings-Enligt tidigare praxis ansågs
RÅbl.a. Fi i vilkettillgångar. torde framgå 1972 61Detta av

aktieägaren innehaftkonstaterades vinst avseende patentatt ett av var
i bolagets verksamhet målet förskattefri använtstrots att patentet var

de rättsfall upphov till den behandlade regelnövrigt ett av som gav nu
rörelsebeskattning vid delägares avyttring immateriellaavom

skattereform har dock den skillnadrättigheter. årsGenom 1990 som
mellan omsättningstillgångar ochtidigare i skattemässig behandlingrått

betydligt.anläggnings-tillgångar minskat

egentlig rörelse påverkar den skattemässigaförekomstenAtt av
framgår Hera rättsfall jfrbedömningen privata förvärv avav

RÅRÅ RÅ ref.1987 452, 1989 55, 1990 399.not. not.

påverkar skattemässigaYtterligare omständigheter densom
rättighet hur rättigheten har förvärvats.klassificeringen viss ärav en

förvärvssituationer, nämligenföreligger huvudsakligen olikaHär tre
fång eller benefikt fång. det följandeupparbetning, 1oneröstegen

beskattningseffektema i dessa situationer medbehandlar vi i korthet tre
vidbeskattningen under innehavstiden, delsavseende dels på en

försäljning.

rättighet, han eller honfysisk själv upparbetatOm en somen person
vidbåde under innehavstiden ochsedan rättighetenutgöravyttrar,

verksamheten bedrivsnäringsverksamhetförsäljningen tillgång i omen
uppfinning kan emellertidavseendeyrkesmässigt. Patent ävenegenen
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eventuellsådant fall beskattashobbyverksamhet.ingå i I
enligt och §tjänst 31 § 33 1försäljningsintäkt inkomst mom.avsom

Gränsdragningenff..1989/90:l10 305stycket jfrtredje KL s.prop.
ofta svårdragen.hobbynäringsverksamhet ochmellan är

ochvaraktigheti regel kraven påfyllerHobbyverksamheten
vinstsyfte.direktsaknarsjälvständighet men

fång, dvs.anskaffatsrättighetimmateriell oneröstOm ettgenomen
sannolikhettorde avsikten medeller byte,köpnormalt störstagenom

avkastning ellerantingeninbringa inkomsterden skallatt genomvara
konstitueraranskaffningenredanförPresumtionenvärdestegring. att

fåranskaffade rättighetenstark.får Dennäringsverksamhet anses
eventuellaanläggningstillgång och dendärmed ställning som

näringsverksamhet. Ominkomstblir löpandeavkastningen enav
blirefter förvärvetelleromedelbartskulle skeförsäljning strax

osäkrare.dock någotnäringsverksamhet förelegatbedömningen omav
exempelvisbetydelse,avgörandeomständigheter fåtorde andraHär

rättighet förvärvetsyfte och vilkeni vilketskett,från förvärvetvem
förvärvarenskett frånanskaffningenexempelvisHar en avavser.

rättighetenfår vanligen utgörbedriven rörelseindirekt attpresumeras
näringsverksamhet.i förvärvarenstillgång

normaltfång, dvs.benefikterhållitsrättighetenEn ettgenomsom
ställningskattemässigaregel behålla dentorde ieller gåva,arvgenom
tidigarerättigheteninnehavaren. Omden tidigarerättigheten hade hos

blibedömningentorde alltsånäringsverksamhetiutgjort tillgång
siggällatordeVadför dendensamma ägaren. sagts varenunye

innehav.efter tidsomedelbart ellerskervidareförsäljning en

fråganframgåpraxis fårkortfattade genomgångenden attAv ansesav
liknandeellerförsäljning hyresrätt,delägareshur patentavom en

kanfanns knappastsärregeln inteskulle beskattasrättigheter om
emellertidTydligtentydigtochklart är attbesvaras på sätt.ett

iminskatskattefria reavinstereller avsevärtlågbeskattadeförutrymmet
tillkom år 1976.lagstiftningengälldetill vadförhållande närsom
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överväganden14.3 och förslag

särskildaDen regeln beskattning i inkomstslaget näringsverksamhet närom
delägare i fåmansföretag hyresrätt, eller liknandeavyttrar patenträtten

rättighet avskaffas. allmänna reglernaDe skall tillämpas. de fallI då
avyttringen inte enligt de allmänna reglerna skall beskattas i inkomstslaget
näringsverksamhet innebär förslaget eventuell vinst beskattasatt som
inkomst tjänst hobbyverksamhet eller inkomst kapital reavinst.av av

främstaDet syftet med den särskilda regeln beskattning iom
inkomstslaget rörelse delägare i fåmansföretagnär avyttrar
immateriella rättigheter förhindra den skattemässigaatt attvar
bedömningen avyttringen skedde enligt reavinstreglerna. Vidav en
tillämpning sistnämnda regler kunde nämligen vinster blistoraav
skattefria rättigheten innehafts fem år eller syfteEtt medannatom mer.
särregleringen åstadkomma neutralitet mellan direkt och indirektattvar
genom bolag bedriven rörelse.ett

Frågan dessa motiv fortfarande har bärkraft. Härvidär kan tillom en
början slås fast dagens skattesystem betydligt detatt är tätare än som
gällde den särskilda regeln rörelsebeskattning vid avyttringnär om av
immateriella rättigheter infördes för drygt 20 år sedan. Inkomstslaget
tjänst omfattar all inkomstgivande verksamhet varaktig ellernumera av
tillfällig den inte hänföra till näringsverksamhet ellerärnatur, attom
inkomst kapital förstase 31 § stycket InkomstKL. grundav av
avyttring eller liknande rättighet enskildett patentav som en person
utvecklat anknytning till yrkesmässig verksamhet, dvs. inom denutan
privata sfären hobby, torde således beskattas inkomst tjänst.som av

detFör fall den enskilde inte arbete medverkat videgetgenom
tillkomsten den immateriella rättigheten den enskilde harav -
exempelvis köpt eller varumärke träffas, underett patent ett -
förutsättning innehavet inte ingå i näringsverksamhet,att anses
eventuell vinst vid avyttring evig reavinstbeskattning.av

anfördaDet vid handen behovet särregler i frågaattger av om
delägares avyttring immateriella rättigheter väsentligt mindre iärav
dag tidigare. Till detta kommer för hänföraän att utrymmet att en
immateriell rättighet till den enskildes privata sfär torde ganskavara
litet i de fall då rättigheten har anknytning till näringsverksamhet som
den enskilde eller någon denne närstående direkt eller indirekt bedriver.
Presumtionen torde i fall dessa slag rättigheten tillgångatt utgörav vara
i den enskilde bedriven näringsverksamhet.en av
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allmänna lämpligtväsentligtregler i alltdagensslutsats ärVår är att
enskildabehandlingenskattemässigadenvad gällerutformade av
liknandeochhyresrätter,avyttringar patenträtteravpersoners

nuvarandedendärförVi föreslårrättigheter.immateriella att
gälla.skall upphörasärregleringen att

kantill § KLanvisningarna 21punktmedför 2Förslaget att av
upphävas.
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personalstiftelsetillAvsättningar15

gällandeochFörarbeten rätt15.1

föravdragsrättenbestämmerkommunalskattelageniregelDen som
tillanvisningarnapunktpersonalstiftelse 20tillavsättningar är a av

lydelse.följandehar23 § KL. Lagrummet

personalstiftelsetillmedel,föravdragfårArbetsgivare avsattssom
pensionsutfästelsetryggandelagen 1967:531enligt m. m.avom

medelhandelsbolagfåmansägtellerfåmansföretag avsattHar ettett
stadigvarandeföretagetendastavdragmedgespersonalstiftelse,till om

får,Skattemyndighetenårsarbetskrafter.30sysselsätter minst om
från dettamedge undantagansökanefterskäl föreligger,särskilda

hosöverklagasärende fårsådantbeslutSkattemyndighetens ist/cke.
överklagas.fårbeslutRiksskatteverkets interiltsskatteverket.

denfrånfåmansföretagenundantasstyckeandraparagrafens:nom
tillavsättningarföravdragfåarbetsgivareförgenerella atträtten

tryggandelagen.s.k.enligt denpersonalstiftelse

ochfåmansföretagipersonalstiftelseri frågaUndantaget om
avsnitttill,viåterkommerdehandelsbolagfêmansägda sesenare

stopplagstiftning.med 1976 årssambanditillkom19.7.2
avdrags-fann2031975:54SOU attFiretagsskatteberedningen s.

lagstiftningensvidintepåtillämpats avsetthade sättregeln ett varsom
rådasjälvbolagsägaren överkundefåmansföretagetlkomst. I

itillskapatsdedel disponeraoch för överstiftelsen somresurseregen
intesidatillsynsmyndighetenskontroll frånökadEnbartdenna. varen

bereda sigfrånbolagsägarenförhindra attförtilräcklig att
därförföreslogBeredningenpersonalstiftelse. attviaslattefördelar en

vidbeaktasskulle fåpersonalstiftelsetillavsättningfåmansföretagset
minst 50sysselsattestadigvarandeföretagetendasttzxeringen om
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årsarbetskrafter. Möjlighet för RSV medge undantag skulleatt dock
finnas.

Föredragande statsrådet prop. 1975/76:79 91 delade beredningenss.
uppfattning fåmansföretag med begränsatatt antal anställdaett i regel
inte borde medges avdrag för avsättning till personalstiftelse. För iatt
möjligaste mån minska antalet dispensärenden hos RSV föreslog han
emellertid begränsningsregeln skulleatt gälla fåmansföretag med
mindre 30 anställda. Dispensän borde medges endast särskilda skälom
förelåg, stiftelsen avsågt.ex. genomföraatt för deatt anställdasen
välfärd angelägen investering. För dispens skulle komma iatt fråga
borde också krävas antalet anställda inteatt väsentligt understeg 30
stycken och betryggande säkerhet fannsatt för de anställdasatt
intressen i stiftelsen tillvaratogs. Riksdagen beslöt i enlighet med
regeringens förslag. Bestämmelsen infördes i punkt 2 anvis-a av
ningarna till 29 § KL.

Företagsskattekommittén fann i sin fåmansföretags-översyn av
lagstiftningen inte skäl föreslå någon ändring bestämmelsen.att Denav
ändrades inte heller i sak i samband med 1990 års skattereform men
överfördes då till sin nuvarande plats i KL.

RSV:s beslutanderätt såvitt gällde dispenser övergick till skatte-
myndigheten i samband med RSV:s nämnd föratt rättsärenden
rättsnämnden bröts från verket prop. 1990/91:89,ut SFS 1991:180.
Härvid blev iRSV stället överinstans. Bestämmelsen RSV:s beslutatt
inte kunde överklagas kvarstod.

RSV:s nämnd för rättsärenden har under åren 1977-1986 avgjort
sammanlagt 44 ärenden rörande fåmansföretags till avdrag förrätt
avsättningar till personalstiftelse. De ärenden RSV har iprövatsom
huvudsak gällt avsättningar skulle användas för anskaffaattsom
fritidsfastigheter eller andel i sådan fastighet. Sedan RSV den 1 juli
1991 blev besvärsinstans har inga dispensärenden varit föremål för
RSV:s avgörande.

En personalstiftelse i princip oinskränktär skattskyldig enligt SIL.
Stiftelsen också skattskyldigär enligt 6 § första stycket 5 lagen
1997:323 statlig förmögenhetsskatt. En personalstiftelseom som

i 7 § 4 SIL dvs. personalstiftelse med uteslutandeavses mom. än-en-
damål lämna understöd vid arbetslöshet,att sjukdom eller olycksfall-

dock inte skattskyldigär för förmögenhet.
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skallmedlenlagtextenenligttill avdragför attförutsättning ärEn rätt
tordeuttrycketpersonalstiftelse. Med att etttillavsattsha avses

fullgjordbeslutadavseendebokslutibelopp avsättsett menensom
hinderavdraggillt. Någotskallstiftelsentillmedelöverföring varaav

verkställdräkenskapsårlöpandeunderföravdragmedgemot att en
förhållandetEnbart detföreligga.clock intemedel tordeöverföring av

framtidaförmedelöronmärkt vissai meningenföretaget avsatt enatt
till någonupphovintedäremottordestiftelsentillöverföring ge

författningskommentaren.vidareavdragsrätt se

lagen§framgår 27personalstiftelseVad är att avsom enansesom
tryggandelagen.pensionsutfästelsetryggande1967:531 m.m.,avom

lydelse.följandeBestämmelsen har

medgrundad stiftelsearbetsgivarepersonalstiftelseMed avavses en
arbetstagaresellerarbetstagarevälfärd åtsådanändamål främjaatt

vilkenförmånelleravlöningpension,efterlevande annanavsersom
arbetstagare.enskildtillskyldigarbetsgivaren är att utge

omständighetertvåhuvudsakligensåledesbestämmelseEnligt denna är
nämligenpersonalstiftelse,stiftelse kanavgörande för varaansesenom

RÅ dels1:72:I,jfr 1984 attarbetsgivarengrundatsdendels att av
Frågankrav.med lagensändamålsbestämmelse överensstämmerdess

meningtryggandelagens prövasiföreliggerpersonalstiftelse avom en
tillsyn.underställasskastiftelsenavgörandetvidlänsstyrelsen omav

länsstyrelsendärefterdet attankommertryggandelagen§Enligt 32
krav.lagensuppfyllerstiftelsenbevaka att

förregistreradblivitintestiftelsen ännumedgeskanAvdrag trots att
falldessaavsättning. Isinarbetsgivarendåtidpunkt görvid dentillsyn

frågadettillställningfå ärSkattemyndighetentorde ta om enom
eller inte.personalstiftelse

obetingadharRÅ arbetsgivarenframgårref. 371995 attAv en
ibestämmelsernamedenlighetibildatsstiftelsenavdragsrätt om

personalstiftelsengälldeFallettryggandelagen. gemensamvarsomen
ochbankiupptagit lånhadeStiftelsenkoncern.iför bolagen enen

Lånenkoncernen.anställda inomtillräntebilliga lånhade lämnat var
iLänsstyrelsenmoderbolaget.iaktierköpmöjliggöraavsedda att av

december 1987tillsynsärende den 10ibesluthade ilänStockholms
iavsågsvälfärd,sådanintelåndessalämnandeförklarat somatt varav

hadeochändamål,personalstiftelsesbestämmelsertryggandelagens om
haderättelse. KammarrättenstyrelseStiftelsens göraförelagt att

i
l
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fastställt länsstyrelsens beslut i dom 26 maj 1988. Domen lagavann
kraft. Regeringsrätten fann i det refererade målet nämndaatt nu
omständigheter saknade betydelse för avdragsfrågan, gälldesom
avsättning för räkenskapsåret 1986. Avdragsrätten således intesynes

beroende någon ytterligare prövning,vara exempelvisav av om
stiftelsens faktiska verksamhet överensstämmer med lagens krav jfr
RÅ 1981 1:68, länsstyrelsen fastställt stiftelsens stadgarom och
beslutat stiftelsen skall stå underatt länsstyrelsens tillsyn.

Principiellt torde det finnas möjlighetsett för arbetsgivare fåatten
avdrag för avsättning till stiftelse, avseddär främjaen attsom
anställdas välfärd, stiftelsen intetrots att är personalstiftelse ien
tryggandelagens mening. Se uttalande lagrådet 1967:83av prop.

260-262. Avdragsrätten grundas då på dens. allmänna regeln om
avdrag för personalkostnader i punkt l anvisningarna till 23 § KL. Iav
RÅ 1987 188 gällde frågannot. bolag berättigat tillett avdragom var
för avsättning till fristående stiftelse skulle ha till ändamålen som att
främja utbildning bland medlemsföretagens personal. Bolaget ettvar
aktiebolag ägdes och fungerade samarbetsorganisationsom försom en
75 detaljistföretag. Regeringsrätten fann till avdragrätt inte förelågatt
enligt punkt 2 första stycket anvisningarna till 29 § KLa nuvarandeav
punkt 20 första stycket anvisningarna till 23 §a KL. Vidareav
förklarade Regeringsrätten det utredningenatt framgickav att
stiftelsens utgifter till betydande del skulle andra bolagetsänavse
anställda. Avdrag kunde därför inte heller medges enligt 29 § 1 mom.
KL nuvarande punkt 1 anvisningarna till 23 § KL.av

Ändamålet främja arbetstagaresatt eller dennes efterlevandes välfärd
inbegripa och trevnad förnytta personalen.anses Enligt förarbetena till

tryggandelagen och ändringarna i KL prop. 1967:83 och 84 ansågs
denna lydelse det i tidigareersätta lagtext KL intagna villkoret för
avdragsrätt, nämligen stiftelsens ändamålatt sådan beskaffenhet,var av

arbetsgivaren skulle haatt varit berättigad till avdrag han eller honom
själv bestritt kostnaden.

Ändamålet med stiftelsen får således inte bereda förmånerattvara
andra arbetsgivarensän anställda eller deras efterlevande. Vidare får
ändamålet inte lämna sådana förmåneratt utgår på grundvara som av
tjänst eller anställningsavtal, exempelvis bil-, kost- eller bostads-
förmåner.

I 27 § andra stycket tryggandelagen arbetsgivaren iattanges
stiftelseurkunden kan förordna, stiftelse skall omfattaatt endast viss
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RÅ Enligt1:68.jfr 1981efterlevande ettellerarbetstagaregrupp av
torde911975/76:79 s.istatsrådetföredragandeuttalande prop.av

personalstiftelse itillhänförasinte kunnastiftelseemellertid en
imedlenöverfördastiftelsentilldemeningtryggandelagens om

närståendeeller honomföretagsledarenendastkommaskallhuvudsak
gällandeitäckning rättharuttalandedettaHuruvida synestillgodo.

oklart.emellertid

anställda50fåmansföretagRÅ hade1:681981 men avett1 ca
avsågenbartpersonalstiftelsebolagetsframgickstadgarstiftelsens att

antalet.till6endastvilkatjänstemän,bolagetsfrämja varatt
30sysselsattebolaget änfaktumdetfann attRegeringsrätten meratt

enligtfannsavdragförförutsättninginnebarårsarbetskrafter att
föreligga.inteavdrag ansågsgrundNågon vägralagtexten. att

haft inomdenneutgifterforsigfårarbetsgivare gottgöra ramenEn som
stiftelsentillavsättningföravdragändamål. Omstiftelsensfor

stycketförstapunkt 15enligtgottgörelsen avmedgetts utgör
intäkt.skattepliktigtill § KL22anvisningarna

personalstiftelsefrånarbetstagaretill ansesFörmån utges enensom
inkomstsåledesochföretagethos utgörtjänstenutflöde avett ursom

förmånenRÅ ref. 81. Om äroch 19871431978 Aadennehostjänst
punktoch3i 32 §personalvårdsförmånsådan mom.eangessomen

inteemellertidskall den tas§ KLtill 32anvisningarna somuppb3 av
deidrottsaktiviteterslagenklareexempelvisgäller omintäkt. Detta av

anknutenarbetsgivarentillhöranläggningi enutövas somen
skattefri förblistiftelsefrånförmånVidare kanpersonalstiftelse. enen

iintäkterskattefriadeinomfallerden angesarbetstagaren somom
stipendier.vissaexempelvis19 § KL,

reglernaallmännaDe15.2

§ KLtill 23anvisningarnastycketförstapunkt 20framgårSom avaav
personalstiftelsetillmedelföravdrag avsattsarbetsgivarefår som

korthetiharavdragsrättenförVillkorentryggandelagen.enligt
avsnitt.föregåendeiredovisats
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överväganden15.3 och förslag

Den särskilda begränsningen för fåmansföretags till avdrag förrätt medel
till personalstiftelseavsatts avskaffas. Förslaget medförsom andraatt ,stycket i punkt 20 anvisningarna till 23 § KL kan slopas.a av i

Rätten till avdrag för medel överförs till personalstiftelsesom en 1medför den påtagliga fördelen lföretags utgifteratt förett
personalfrämjande investeringar blir omedelbart avdragsgilla oavsett
utgiftens karaktär. Utgiften kan alltså finansieras med obeskattat kapital

frågaäven investeringar iär mark eller byggnader.om Omom
företaget självt för anskaffningen exempelvissvarat semester-av en
anläggning skulle däremot endast avdrag för värdeminskning kunnat
komma ifråga. En fördel med personalstiftelsesystemet tordeannan

beslut främjandeatt personalens välfärd kan avskiljasvara frånom av
företagets löpande verksamhet och fattas iför uppgiften specielltettav
utsett organ.

Någon anledning skatteskäl företagatt utestänga med få anställdaav
från de angivna fördelarna inte föreligga. Tvärtom torde dennu synes

lomedelbara avdragsrätten normalt mindre värde antalet Evara av om
anställda och därmed investeringsbehovetäven begränsat.är- -
Fördelen med särskilt beslutsorganett torde inte heller såvara
framträdande i litet företag.ett

Vad legat till grund för särregleringen företag sysselsättersom av som
mindre 30 årsarbetskrafterän torde således inte avdragsrättenattvara

sådan omotiverad. Att de mindre företagenansetts undantagitssom har
i stället berott på stiftelsekonstruktionen befaratsatt kunna utnyttjas för

bereda företagets ägarkretsatt obehöriga skatteförmåner. Risk har
föreligga stiftelserna skulleansetts föratt utgifter eller utansvara -

ersättning tillhandahålla tjänster den enskilde normalt bordesom-
bestrida med beskattade medel.egna

Enligt vår mening framstår risken för personalstiftelse skallatt en
användas för ägarkretsen obehörigaatt skatteförmånerge som
förhållandevis liten. I 32 § tryggandelagen föreskrivs tillsyns-att
myndigheten länsstyrelsen skall ingripa det kan antas attom en
personalstiftelse inte förvaltas i enlighet med de för stiftelsen gällande
föreskrifterna eller tryggandelagen. Vid fullgörandet sittav
tillsynsarbete har länsstyrelsen betydande befogenheter 32 §
tryggandelagen jämförd med kap.9 4-7 stiftelselagen / 1994:1220/.
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medarbetstagarefrämjar ettstiftelsenvidare,skallLänsstyrelsen om
stiftelsensiordförandei företaget,inflytande utsebestämmande

lag.med 16 §jämfördtryggandelagen samma30 §styrelse
typisktdärförtordeskattelättnader settobehöriga varatillMöjligheten

företagetfrån ändirektförmånertillhandahållsägarkretsenstörre om
personalstiftelse.företagetsfrånde kommerom

sysselsattaantalettilldenanfördadetbakgrund attVi finner mot av
frånöverförsmedel etti frågaavdragsbegränsningenkopplade somom
skatte-förDenslopas.kanpersonalstiftelsetillfåmansföretag en

frånförmånerförekommandefaktorn enviktigaste är atträttvisan
arbetstagaretillföretaget-aktuelladetfrånliksomstiftelsesådan - tillhänvisaskanHärrimligt sätt.påvärderasoch ettm.fl. observeras

anställdellervärderasskall ägarennärförmånhuranförtvad vi enom
anställdedenelleregendom ägaren avseranskaffaföretagetlåter som
återkommerkontrollfrågomaTillavsnitt 3.2..seprivatanvändaatt

kapitel 18.senare

anknutnafåmansföretagtillantaletökakanförslag väntasVårt
sådanaföreslagitvibakgrunden har attdenbl.a.personalstiftelser. Mot

vadpensionsstiftelserpå sättbehandlasskallstiftelser somsamma
stiftelsenfrånpenninglånkonsekvensernaskattemässigadegäller av

10.2.avsnittm.fl. setill företagets ägare

överföringföravdragfåmansföretagensbeträffande avförslagVårt
frånvidaretillsbortseendemedinnebär,personalstiftelsertillmedel

tillanvisningarnastycketandrapunkt 20handelsbolagen, avatt a
stycketförstaenligtavdragsrättenbörSamtidigtslopas.23§KL

följande.enligtomformuleras

personal-tillöverförsbeloppföravdragfårArbetsgivare som
pensionsutfästelsetryggande1967:531lagenenligt avstiftelse om

m.m.

förmögenhets-beslutadeföretagettill denknytsAvdragsrätten av
skallavdragsrättenbeskattningsårvilkettillFråganöverföringen. om

KL.i 24 §reglernaallmännadeledningmedbedömasfårhänföras av
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Personalavveckling16

gällandeochFörarbeten rätt16.1

friavseendeförmånstycket KLförsta ärhEnligt § 332 mom.
under vissasituationerliknandeochpersonalavvecklingutbildning vid

dockframgårstyckeandra attskattefri. Avvillkor momentets
ochfåmansforetagmil. iföretagsledaregällerinteskattefriheten

fåmansföretagenendastbehandlar härVihandelsbolag.fåmansägda
handelsbolagen.fåmansägdatill deavsnittiåterkommeroch ett senare

lydelse.följandeharLagtexten

grundarbetslös påbliriskerarellerskattskyldigOm attär aven
arbetsgivarensliknandeeller ipersonalavvecklingomstrukturering,

åtgärdellerutbildningavseendeförmånskallverksamhet, annanen
kunnaskallskattskyldigedenförbetydelseväsentlig attär avsom

intäkt.förvärvsarbeta intefortsätta tasatt upp som

frånförmånförgällerstycket inteförstaBestämmelserna i
anställdedenhandelsbolag ärfåmansägtellerfåmansföretag om

sådantillnärståendeellerföretagetdelägareeller iföretagsledare
bestämmelserna inte igällerÄr fysiskarbetsgivaren personenperson.

anställdeden ärarbetsgivarenfrånförmånerfråga enomom
närståendearbetsgivaren person.

tillämpningmedjuli 1996deninfördes 1reglernaåtergivnaDe nu
1995/962152,1996:651,taxering SFSårsvid 1997första gången prop.

företagsledareundantas samtskattefrihetFrån1995/96:25.SkU
arbetsgivaren är ettsådanatill närnärståendeellerdelägare personer

gäller intenäringsidkareenskildarbetsgivarenfåmansföretag. Om är en
Medarbetsgivaren.tillnärståendedenförskattefriheten ärsom

personkretss. 45propositionenenligtnärstående somsammaavses
fåmansföretag.förangetts
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Utredningen beskattning förmåner i sambandom med uppsägningav
och utbildning SOU 1995:94 gjorde kartläggning beskatt-en av
ningsreglerna det gälldenär olika stödåtgärder förekom i sambandsom
med uppsägning och konstaterade dessa åtgärder iatt princip var
skattepliktiga. Eftersom arbetsgivarna enligt utredningens mening
borde stimuleras lämna sådana stödåtgärderatt och de anställda borde
stimuleras till genomgå utbildningatt kunde medverka till fortsattsom
förvärvsarbete, föreslogs undantag skulleatt från förmåns-göras
beskattningen sådana stödåtgärder.av

Utredningens förslag överensstämde i huvudsak med den regel om
skattefrihet kom riksdagen.att antassom senare av

l fråga fåmansföretag hade utredningen föreslagitom bestämmelsenatt
skattefrihet inte skulle gälla företagsledare,om delägare eller

närstående till sådana inte den skattskyldige arbetatpersoner iom
företaget i minst halvtid två år i följd. Den särskilda begränsningen för
denna personalkategori skulle emellertid inte tillämpas särskildaom
skäl förelåg.

Motivet för särbehandlingen enligt utredningen s. 109 denvar att
föreslagna regeln kunde utnyttjas i fåmansföretaget för uppnåatt
skattefördelar. kundeMan tänka sig fåmansföretag,att ett börjadesom
visa dåligt resultat eller relativt och aldrig gåttnystartat särskiltsom var
bra, anställde närstående och därefter lät denna utbildaen sig påperson
företagets bekostnad. Detta kunde ske under förevändning att personen
i fråga löpte risk bli arbetslösatt och han behövdeatt
utbildningsinsatsen för kunna fortsättaatt arbeta. kundeDetatt även
befaras fåmansföretagatt ett hade ekonomisktett lägegottsom
försökte tillskapa uppsägningssituation för nyanställden närståendeen
för denne skulle kunnaatt komma i åtnjutande utbildningav
företagets bekostnad. Särskilda skäl för inte tillämpaatt särregleringen
kunde enligt utredningen den anställde delägarenatt endastvara
innehade mindre aktiepost och därför egentligten inflytandeutanvar

företaget.över En majoritet remissinstanserna tillstyrkte förslagetav
eller lämnade det erinran.utan

Föredragande statsrådet fann prop. 1995/96:l52 44 emellertid atts.
risken för missbruk kvarstod efteräven tvåårsperiodens utgång. I vissa
situationer kunde det visserligen motiverat delägareäven iattvara en
fåmansföretag kom i åtnjutande skattefri utbildningsinsats. Frågorav en

hängde ihop med dessa beskattningsom borde emellertidgruppers
enligt föredraganden utredas ytterligare. Han föreslog därför att
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inärstående till sådanaochdelägareföretagsledare, personer
Föreslagnadeskulle omfattasvidare intetillsfåmansföretag av

instämde i1995/96:SkU 25 30Skatteutskottet attbestämmelserna. s.
förmotiveradekundeskattefrihet ävenreglernade föreslagna varaom

fannsdetregeringenhöll medm.fl.fåmansföretagare att enommen
bordedärför intedennamissbrukades ochreglernarisk för attatt grupp

riksdagen.förslagRegeringensvidare.omfattas tills antogs av

88,i propositionen s.specialmotiveringenenligtUndantaget avser
Förmånerarbetsgivarenförmånerendast som enger.som

propositionenenligtomfattasliknande betalartrygghetsstiftelse eller
såledeskanSådana förmånerstycket.i andraundantagetinte varaav

dettafåmansföretag. Im.fl. iföretagsledareförskattefria ettäven
tolkningsproblem kunnaochtillämpnings-vissasammanhang synes

kringgåkanfåmansföretagareosäkertexempelvisuppstå. Det är enom
vianärståendes förmånfinansierabestämmelsen att enengenom

ellerarbetslöshetsunderstöd,lämnabildats förpersonalstiftelse, attsom
trygghetsstiftelse.via en

uppburitsstudiebidragochstartbidragansågslagändringenFöre som
intäktskattepliktigTrygghetsfondStiftelsen Tjänstemännensfrån som

RÅ fåttdenrättsfallet haderef. 127. I1988tjänst, person somseav
tillbidragitföretaganställd hosvaritförmånerna tidigare ett som

TrygghetsfondenverksamhetTrygghetsrådetsfinansieringen av
påhade upphörtAnställningenTrygghetsrådet.administrerades av

sådantförelågfann detRegeringsrättenarbetsbrist. ettgrund attav
skullebidragenanställningenochbidragenmellansamband att
tjänst.tidigaregrund dennesutgått påförmånerbetraktas avsomsom

ochtjänstskattepliktig intäktmellani dag gårFrågan gränsen avvar
praxis.lösts iinteharh KLenligt 32 § 3skattefrihet ännumom.

medsambandiför förmånerskattefrihetregelnmedSamtidigt om
kostnader förföravdragsrättregelinfördespersonalavveckling omen

åtnjöt dendenutbildningsplats förbostad ochmellan somresor
tillanvisningarnai punkt 8Regeln infördesskattefria förmånen. av

avsnitt.följande33 KL se§

övervägdeföravdragsrätttillmed förslagetsambandI resor
undantasskullefåmansföretagenkringpersonkretsenutredningen om

gälldedetavdragssidan. Nårförmånssidansåvälpå som
utredningenkonstateradeutbildningsinsatser merpartenatt av

levnadskostnader.och ökaderesekostnaderpåofta lågkostnaderna
för dennaskäl taladeövervägandeblevståndpunkt attUtredningens att
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personkrets skulle undantas från avdragsrätten.även Detta kom tillså
uttryck endast den åtnjuter förmånatt fri utbildning ellersom av annan
åtgärd enligt 32 § 3 h första stycket harKL till avdragrätt semom.
följande avsnitt.

16.2 allmännaDe reglerna

I betänkandet Personalavveckling, utbildning och beskattning SOU
1995:94 konstaterades flertal olika stödåtgärder förekomatt ett i
samband med uppsägning. Utbildning den vanligaste åtgärden vidvar
sidan pensionserbjudanden och avgångsvederlag. vissaI fallav
betalade arbetsgivaren lön under utbildningstiden medan kostnaderna
för utbildningen betalades någon arbetsförmedlingent.ex.av annan,
eller någon trygghetsstiftelse, exempelvis Trygghetsrådet. Andra
stödåtgärder anlita s.k. outplacementkonsulter eller lämnaattvar starta-
eget-bidrag. Konsultverksamheten hade uppgift hjälpa denattsom
enskilde få arbete, erbjuda den enskilde hjälpatt ett vidnytt att start av

företag eller liknande stöd.eget

detNär gällde beskattningen avgångsvederlag och liknandeav
förmåner konstaterade utredningen dessa ersättningaratt attvar
jämställa med lön och skattepliktiga inkomst tjänst enligtsom av
huvudregeln i 32 § 1 a KL det inte fanns något uttryckligtmom. om

RÅundantag i lag jfr 1971 Fi 26.

Förmåner i form fri utbildning eller andra förmåner i samband medav
uppsägning inte särskilt reglerade före tillkomstenvar av
skattefrihetsregeln i 32 § h3 KL. Den generella regeln imom.
32 § 1 KL således tillämplig. Lagrummet föreskriver ävenmom. attvar
förmån, utgått för tjänsten i form skall beskattasänsom annan pengar,

intäkt tjänst. Uttrycket "för tjänsten innebär enligt praxissom av att
det skall föreligga samband mellan ersättningen och tjänstenett för att
beskattning skall ske för lön. förmånEn ansågs således ha utgåttsom
för tjänsten inte bara den aktuella arbetsgivarennär betalade
exempelvis viss utbildning eller lämnade starta-eget-bidragen utan
också tidigare arbetsgivare ellernär trygghetsstiftelse stodt.ex.en en

RÅför detta jfr 1988 ref. 127.

Utredningen SOU 1995:94 konstaterade80 någon fast praxisatts.
gällande beskattning förmåner uppkommer attav som genom
arbetsgivaren eller någon betalar kostnader för utbildning inteannan
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föravdraggällderättsfalldetfannsfanns. gottDäremot somom
stycketförstai §regleras 20avdragsrättutbildningskostnader. Denna

grundläggandeförvärvskällor. EnsamtligaförgällerochKL
medfinansierasskalllevnadskostnaderprivatautgångspunkt är att

förnödvändigavaritkostnaderendastochmedelbeskattade att som
Avdragsrättavdragsgilla.bibehållandeoch ärförvärvandeintäkternas

förbättringellerförvärvförinteprincipisåledes enavföreligger
integrundutbildning ärkostnad förinnebärförvärvskälla. Detta att

kompetensbibehållaförgenomgåsutbildningen attavdragsgill. Om
kostnadernaarbetsområdet ärinomutvecklingenmedföljaeller

därmedochfortbildningskostnaderallmänhetidäremot att somanse
jfrregeldennafrångjortsdock mångapraxis har avstegavdragsgilla. I

medjämställasocksåkanUtbildningskostnaderRÅ ref. 52.1967
försker inomutbildningideltagandetjänst ramenfullgörande när enav
tilllönfullnormaltdåbetalarArbetsgivarenanställningsförhållande.ett

sambandkostnader idrasinfår idenneochanställde turden egnaav
utbildningen.med

förmånsbeskattningfrånundantagde somgenomgångVid aven
iundantagenutredningenfann attinnehållerskattelagstiftningen

medsambandiåtgärdertillämpligainteprincip var
deemellertidkonstaterade atttrotsattUtredningenpersonalavveckling.

blivithaintepraktikende itordeskattepliktigaförmånernaaktuella var
81.utsträckning s.någonibeskattning störreförföremål

hadearbetsgivaremångaocholikapraxisSkattemyndigheternas var
personalavvecklingmedsambandihadekostnaderdeuppfattat man

personalvårdskostnader.exempelvissom

ifinnstjänsteförmånerbeskattningfrånundantag somdeFlera avav
skattefrihetsregeln inärheteniliggakanskattelagstiftningen sägas av

friförmånundantagsådant utgörEttKL. avh32 § 3 mom.
personal-ochKLb annatett§ 3enligt 32rehabilitering mom.

vidare1996januari ärden lSedanenligt 3vårdsförmåner mom.e
anställdedenvärde förbegränsat men avförmåner ärsådana avsom

arbetsuppgifteranställdesdenutförandetförbetydelseväsentlig av
mångaFörmånenKL.3skatteplikt 32 §från avundantagna mom.c

sistnämndastödmedskattefriatordeutbildningsinsatser avvara
avseddaStipendier, är41.1995/962152jfrbestämmelse soms.prop.

andraföravseddastipendier, ärutbildning, samtför sommottagarens
ellerutförtshararbeteförersättninginteoch utgörändamål somsom

stycket 9förstaenligt 19 §räkning, utgörutgivarensförutförasskall
framgårKLtill 19§anvisningarnaAvinkomst.skattepliktiginteKL

utbetalasdeskattepliktundantagnabidrag avvissa ärvidare omatt
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l
statligellerenligt regeringenkommunellerstaten avavav en

gäller bl.a.villkorbestämmelser. Sommeddelademyndighet att
partielltellerarbetslösaomskolning tillutbildning ochbidragen avser

arbetsföra.

finnsstatliga bidragfor vilka detutbildningsforrner utgårvissaFör
ibidrag finnsdessauppräkningskattepliktsregler.särskilda En av

till KL.anvisningarna 32 §stycketpunkt tredje12 av

verksamhet ochmed arbetsgivarenssambandharUtbildning somsom
arbetsuppgiftersinafullgöraskall kunnaanställdetill densyftar att
fullgörandebetraktas dåi princip inteförmånsbeskattas utan avsom

jfr ovan.tjänsten

denskallskattebefriade formånernah KLi 32 § 3De avse sommom.
detsåledes bådetäckerUttrycketarbetslös.blieller riskerarär att

arbetsgivarensgrundarbetslösblivitanställd redanfallet att aven
blianställde riskerardenfalletoch detuppsägning atteller attegen
haskall dockarbetslöshetrisken förellerArbetslöshetenarbetslös.

exempelvis planersida,arbetsgivarensåtgärd fråninitierats någonav
Enligtanställda.omplaceraellerpersonalstyrkanminskapå att

det skattskyldigeden391995/96:152propositionen prop. är soms.
föreligger. Uttrycketsituationsådan stämmerbevisbördan forhar att en

enligtarbetsmarknadsutbildningfåförkrävsmed vad attöverens som
arbetsmarknadsutbildning.1987:406förordningen9 § om

regelns1995/96:152 39påpekas prop.propositionen attI s.
ledaåtgärder kantill sådanabegränsastillämpningsområde måste som

arbete. skall inteRegelnuppsägningshotade fårtill den nyttettatt
förtäckta deIöneförmåner förbetraktaåtgärderomfatta är att somsom

väsentlig betydelseskallåtgärdenanställda. Kravet att avvara
denpåtagligt ökaromfattar åtgärderinte interegelninnebär att som

innebärförvärvsarbeta. Dettakunna fortsättamöjligheteranställdes att
hanutbildningredan har sådananställdutbildning attatt somenav

utanför.fallerarbetsgivarefå arbete hoskaneller hon annanen
områdeinomutbildninggedigenhartill ettFörmåner som enen person

påi avvaktanoch läser någotarbetsbrist attmed tillfällig annatsom
detfalla vid sidantorde ocksåblirarbetsmarknaden avgynnsammare,

skattefria området.

innehålleråtgärdspaketåtgärd inbegriperUttrycket även somannan
åtgärdersådanaexempelutbildning. Somandra komponenter än

psykolog-ochoutplacementåtgärderpropositionen 87i s.nämns
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syfte. syftakontakter inte sker i sjukvårdande skall tillInsatsemasom
hjälpa den skattskyldige få arbete eller i övrigt biståatt att ett nytt att

plan samband med uppsägningden anställde på personligt i attett en
kan bli aktuell.

införandet skattefrihetsregeln i hSamtidigt med 32 § 3 KLmom.av
åtnjutandetinfördes avdragsrätt för kostnader i sambandregel aven om

anvisningarna tillförmånen. regleras i punktAvdragsrätten 8 av
Punkten har följande lydelse.33 § KL.

förmån utbildning ellerannanskattskyldig åtnjuter skattefriEn som av
§ första stycket har till avdrag pååtgärd enligt 3 h32 sätträttmom.

för tillföreskrivs punkt och § för kostnader33 24i resormom.som
tillhandahålls.och från den plats där utbildningen eller åtgärden Om

både sådana och förden skattskyldige har kostnader for resor resor
och arbetsplatsen, skall begränsningen demellan bostaden avse

sammanlagda kostnaderna.

för ökadeskattskyldig första stycket fårOm i ersättningen som avses
medges avdrag förlevnadskostnader och kostnader för hemresor,

gäller för skattskyldigalevnadskostnader enligt de reglerökade som
för hemresorpunkt första stycket och för kostnader3isom avses a

ökadepunkt Avdraget förenligt vad föreskrivs 3isom
uppburenlevnadskostnader får dock ersättninginte överstiga sigvare

schablonbelopp punkteller de 3isom anges a.

första året eftermedges för tid efter utgångenAvdrag inte av
uppsägningstidens utgång.

det rimligt denfannUtredningen 1995:94 102SOU attatt vars.
likartad i fråga denbehandlingen blev någorlundaskattemässiga om

detpersonalavveckling sigi samband medenskildes kostnader vare var
betalade. Härvidtrygghetsstiftelse e.d.arbetsgivaren,staten, en som
genomgicktill dehänvisade utredningen t.ex.att personer som

ökadeskattefritt bidrag för täckaarbetsmarknadsutbildning fick attett
1995/96:152Regeringenlevnadskostnader och resekostnader. prop.

föreslagna regelntill utredningenanslöt sig den42 omavs.
sedan riksdagen.avdragsrätt vilken antogs av

för mellan bostad ochAvdrag skall medges på sätt resorsamma som
till och 33 §punkt anvisningarna 33 § KLarbetsplats enligt 4 av

tillför skallErsättning utgått2mom. KL. tas uppresornasom
denskall betalas beloppet. Näroch socialavgifterbeskattning
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skattskyldige fått ersättning for ökade levnadskostnader jämställs denne
i avdragshänseende med den förhar till avdrag ökaderättsom
levnadskostnader på grund tillfälligt arbete punkt förstaenligt 3av a
stycket anvisningarna till 33 Utgiven ersättning§ KL. ärav
skattepliktig medan avdrag medges for de faktiska logikostnaderna och
schablonbelopp för måltider andra stycketAv punkt 8m.m. av
anvisningarna till framgår avdrag kan medges för33 § KL ävenatt
hemresor enligt punkt b anvisningarna till3 33 § KL.av

särskilda regler införts beträffande till avdrag förfaktumDet rättenatt
och ökade levnadskostnader vid handen skattefrihetenattresor ger

omfattar reseersättningar ochenligt h inte32 § 3 KLmom.
ersättningar förtraktamenten. Vilka förmåner direktautöver

jfrkursavgifter 0.d. skattefria framstår i viss mån oklartär somsom
exempelvis råda hur förmån friTvekan kanovan. om av
behandlas.internatutbildning skall

skulle möjligheter tillutvidgade inteden avdragsrättenFör öppnaatt
skattepliktiga till den skattefria sfärenöverflyttning lön från denav

till år efter uppsägningstidens utgångbegränsades avdragsrätten ett
prop. 1995/962152 43.s.

tillkallat särskild utredareRegeringen har den oktober 199730 atten se
levnadskostnaderför ökade Dir. 1997:128.reglerna avdragöver om

utredarenhar fått i uppdragdet gäller beskattning förmånerNär attav
lagstiftningentydliggöras i vaddet behöveröverväga som avsesom

det sammanhanget undersöka detskattepliktig förmån och imed om
särskilt undantag förmåneråterinföra förfinns behov ettett att avav

undersöka det behövsskall ocksåmindre värde. Utredaren närmare om
utbildning under anställning. Utredarensärskilda regler för pågående

avdrag för ökadenyligen överlämnat delbetänkandehar ett om
tillfälligt SOU 1998:56.levnadskostnader vid tjänsteresa och arbete

behandlats inämnda frågorna har emellertid inteDe ovan
delbetänkandet.

Överväganden förslagoch16.3

nuvarande föreslåsNågon ändring de reglerna inte.av

medskattefrihetsregler motiverades detInförandet års1996 att avav
skäl viktigtarbetsmarknadspolitiska och samhällsekonomiska attvar
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Önskemåletfrämja stödåtgärder olika slag vid personalavveckling.av
stimulera sådana stödåtgärder ansågs önskemåletatt väga äntyngre om
likformig beskattning naturaförmåner. Anledningen till deen attav

mindre och medelstora företagens ägarkrets undantogs från
skattefrihetsregeln det befarades regeln kunde missbrukas.att attvar

I 31 § KL vad räknas till inkomstslaget tjänst. Paragrafenanges som
har sedan 1990 års skattereform utformats så den i högre gradatt än
tidigare skall fungera allmän uppsamlingsplats för inkomstersom en

inte hör till någon förvärvskälla. En grundläggande tankesom annan
bakom skattereformen skapa så neutral beskattning olikaattvar en av
inkomster och förmåner möjligt. Applicerat förvärvskällanpåsom
tjänst innebär detta alla ersättningar för arbetsinsatser skallatt typer av
beskattas på likformigt undantag och undervärderingsätt jfrett utan

1989/90:110 304.prop. s.

1996 års lagstiftning innefattar från skattereformens principerett avsteg
likformig och neutral beskattning. Lagstiftningen därjämteom synes

kunna upphov till tillämpningsproblem och företagetsoavsettge -
storlek obehöriga skatteförmåner. Detta utgör argument mot att-

Önskemåletutvidga skattefriheten till personalkategorier.nya om
likabehandling näringsverksamhet bedrivs direkt fysiskav som av en

och näringsverksamhet bedrivs indirekt ettperson som genom
fåmansföretag talar också låta fåmansföretagens ägarkretsmot att -

inte anhöriga till enskild näringsidkare komma i åtnjutandemen en av-
skattefriheten.

Vad leder till slutsatsen reglerna skattefrihet i 32 §sagts attnu oss om
h3 KL inte bör utvidgas till omfatta kategorierattmom. nya av

arbetstagare. någonOm ändring i skall vidtas bör dennasystemet
igå riktning.snarast motsatt
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Övriga17 regler rörande

fåmansföretag, m.m.

Förhållandet17.1 till 3:12-reglerna

Bakgrund17.1.1

Skillnaden i skattesatsen vad kapitalinkomster, hos fysiskaavser som
beskattas med proportionell skatt på och30 %,personer en

förvärvsinkomster, beskattas progressivt med högstasom en
marginalskatt omkringpå har gjort det55 %, nödvändigt med särskilda
regler för inkomster från fåmansföretag. Utan särskilda regler skulle en
delägare i sådant företag kunna undvika den progressiva skatten for
förvävsinkomster arbetsinkomster i form utdelningatt ta utgenom av
eller reavinst i stället för i form lön. särskildaDe reglerna har införtsav
i och3 § 12 12 SIL och kallas allmänt för 3:12-mom. a e mom.-

Reglerna tillkomreglerna. i samband med 1990 års skattereform och
har därefter ändrats flertal gånger.ett

Syftet med reglerna således förhindra inkomster rätteligenär att att som
arbetsinkomster behandlas kapitalinkomster vid beskattningen.är som

Reglerna gäller därför endast aktieägare varit verksam ien som
fåmansföretaget i betydande omfattning. En sådan aktieägare anses
inneha kvalificerad aktie. Förutsättningarna för aktie iatt etten en
fåmansföretag skall kvalificerad i 3 § 12 SIL.anses anges a mom.
Lagtexten har följande lydelse.

aktie fåmansföretagEn kvalificerad,i ett anses om
aktieägaren eller någon denne närstående verksamvarit i

företaget betydande omfattning under beskattningsåret eller någoti av
de fem beskattningsår föregått beskattningsåret, ellernärmastsom

7 185513
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under någon del denna tidsperiod verksam betydandevarit iav
omfattning fåmansföretag bedriver eller likartadi ett annat som samma
verksamhet, eller

företaget direkt eller förmedling juridiskgenom av person- -
under beskattningsåret eller något de fem beskattningsårav som

föregått beskattningsåret har aktier inärmast ägt ett annat
fåmansföretag aktieägaren ellervilket någon denne närståendei varit
verksam betydande omfattning under beskattningsåret eller någoti av
de fem beskattningsår föregått beskattningsåret.närmastsom

stycketUpphör företag första fåmansföretag,iett attsom avses vara
kvalificerad under förutsättningaktie ändå aktieägarenattanses en

eller närstående ägde aktien företaget upphördenågon denne när att
fåmansföretag eller förvärvat den med stöd sådan aktie. Aktienvara av

dock kvalificerad längst under fem beskattningsår efter det dååranses
företaget upphörde fåmansföretag.att vara

Vad förstås med fåmansföretag, och närstående framgårägaresom av
punkt till § kommunalskattelagen14 32 192823 70.anvisningarnaav
Vid bedömningen fåmansföretag föreligger jämställsettav om

aktiebolagutländska juridiska med svenska och svenskapersoner
Vidare skall vid bedömningenekonomiska föreningar. fåtalettav om

företag sådanaaktierna i ägareäger ett anses som person,personer en
själva eller någon närstående eller under något deärsom genom av

fem föregått beskattningsåretbeskattningsår har varitnärmastsom
verksamma företaget betydande omfattning.i i

aktien kvalificeradAvlider till kvalificerad aktie,ägaren ävenen anses
hos avlidnes dödsbo. Delägare dödsboet jämställs då medden i
närstående.

3:12-reglema tillämpliga denBestämmelserna innebär äratt om
närstående aktieägare iskattskyldige eller någon denne är ett

eller hon under beskattningsåret ellerfåmansföretag i vilket han något
föregående beskattningsåren i betydande omfattning varitde femav

verksam. gäller den aktiva verksamheten iSamma ägt ett annatom rum
eller likartad verksamhet. Vidarefåmansföretag bedriver sammasom

räknas hit det fall skattskyldig, endast aktier iägeräven att en som
moderbolaget, aktivt verksam i dotterbolag. Verksamheten kan haär ett

femunder beskattningsåret eller under något deägt närmastavrum
Ävenföregående aktierna i dotterbolagetbeskattningsåren. i vilketom

aktieägaren regelsystemet ivarit verksam säljs, kommer 3:12 att vara
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Äventillämpligt. i detta fall föreligger nämligen- sedan lagändringen
trädde ikraft den juli1 1997 karenstid på fem år.som en-

har i rekommendationerRSV RSV bl.a.S 1997:6, 44 uttalats.
följande.

Avgörande vid bedömningen delägaren eller någon denne närståendeom
eller har varit verksam i företaget i betydande omfattning denär är

ekonomiska betydelsen dennes arbetsinsatser för företaget. Vid bedöm-av
ningen arbetsinsatsens betydelse bör hänsyn till företagets storlek,tasav

organisationverksamhet, och övriga omständigheter.
verkställande direktör och högre befattningshavare börFöretagets

regelmässigt verksamma i företaget i betydande omfattning. Tillanses gruppen
högre befattningshavare räknas normalt de chefer direkt underställdaärsom
den verkställande direktören. mindre företag bör cheferI underordnadeäven
och andra arbetsledare verksamma i betydande omfattning.anses

Definitionen vad fåmansföretag finns i stoppreglerna-är ettav som
punkt anvisningarna till till vilken 3:12-reglema14 32 § KLav -
hänvisar. Enligt huvuddefinition jfr avsnittKL:s 2.1.1 ettanses
fåmansföretag föreligga fysisk eller fåtal fysiskaettom en person

aktier ellerså många andelar i aktiebolag elleräger ettpersoner en
ekonomisk förening dessa har hälftenän rösternaatt personer mer av
för aktierna eller andelarna i företaget. Enligt rekommendationerRSV:s
RSV ett fåtal till högst EnligtS 1997:6 tiotalutgör ettupp personer.
den subsidiära definitionen föreligger fåmansföretag också närett ett
aktiebolag eller föreningekonomisk uppdelad verksamhets-ären

oberoende varandra i det fall har denär attgrenar som av en person
reella bestämmanderätten sådan Verksamhetsgren och själv-över en
ständigt kan förfoga dess resultat. kan alltså frågaDetöver vara om
företag visserligen fler fåtalägs än ettsom av personer men vars
verksamhet uppdelad på flera avgränsade rörelsegrenar ochär som var

i fungera självständigt fåmansföretag. Enligtstort sett antas etten som
definitionKL:s kan aktiebolag aktier börsnoterade inteärett vars

räknas fåmansföretag.som

Vid bedömningen fåtal hälftenäger änettav om personer mer av
aktierna i företaget beaktas indirekt innehav, dvs.rösterna även
innehav förmedling juridisk Med juridisk kangenom av person. person

såväl svenska utländska företag. företagOm ägsett ettavses som av
fåtal fysiska och därför fåmansföretag kommer alltsåutgör ettpersoner

dotterföretaghelägt fåmansföretag eftersomäven utgöraett att ett



Övriga regler192 rörande fåmanyöretag, SOU 1998:1 16m. m.

aktierna i dotterföretaget indirekt fåtal fysiska Omägs ettav personer.
fysisk utländskt aktiebolag i sin haräger ett tur etten person som

svenskt dotterbolag det svenska dotterbolagetär att ettanse som
fåmansföretag. utländska bolaget torde dock inte kunna betraktasDet

fåmansföretag jfr avsnitt 2.2.2.ettsom

Vid tillämpningen 3:12-reglerna gäller utvidgat fåmans-ettav
företagsbegrepp tredje stycket Vid bedömningen3 § 12 SIL.mom.a

fåmansföretag föreligger beaktas utländska juridiskaävenettav om
juridiskadvs. utländska kan vid tillämpningenävenpersoner, personer

3:12-reglerna fåmansföretag. Vidare skall vidav anses vara -
bedömningen fåtal aktierna företaget-i sådanaägerettav om personer
delägare räknas enda själva eller någonsom en person, som genom
närstående i betydande omfattningvarit verksamma i företaget under
beskattningsåret eller de fem tidigarenågot beskattningsåren. Sedanav
den januari används utvidgat1 1997 närståendebegrepp vidäven ett
tillämpningen 3:12-reglerna. Om till kvalificerad aktieägarenav en
avlider, aktien kvalificerad hos den avlidnes dödsbo.ävenanses
Delägare i dödsboet jämställs då med närstående fjärde3 § 12 a mom.
stycket föreslogsSIL. SOU 1993:29 syskon inte skulle behandlasI att

varandra förslagetnärstående till har inte lett till lagstiftning.som men

sak innebär 3:12-reglerna mycket kortfattat följande.l Utgångspunkten
för reglerna och arbetar i fåmansföretag iär ägeratt etten person som
princip beskattas likaskall löntagare ägarintresse detnärutansom en
gäller arbetsinkomster. Normal avkastning kvalificerade aktier
behandlas utdelning aktier i allmänhet, dvs. hänförs till inkomstsom

kapital. överstigerUtdelning normal kapitalavkastningav som
beskattas enligt 3:12-reglerna såsom inkomst tjänst. inkomstDennaav
behandlas emellertid inte vanlig förvärvsinkomst. Inkomstensom en
berättigar inte till schablon- eller grundavdrag första32 § 1 mom.
stycket h skillnad i förhållandeKL. En till vanligaannan
förvärvsinkomster det varken utgår sociala avgifter eller särskildär att
löneskatt för inkomsterna. inte heller förmånsgrundande.Dessa är

Enligt de s.k. lättnadsreglerna, infördes den januari SFS1 1997som
1996:1611 och gäller fr.o.m. års taxering kan viss del1998 ettav
fåmansföretags utdelning, lättnadsbeloppet, komma helt undantasatt
från skatteplikt. Lättnadsreglerna finns i 3 § 1a SlL.mom.-
Reglerna gäller inte endast aktier i fåmansföretag omfattarutan
generellt aktier och andelar i svenska och utländska onoterade företag

innehas fysiska och dödsbon skattskyldiga iärsom av personer som
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i fåmansföretag omfattas såledesSverige. Delägare normalt av
lättnadsreglerna.

utdelningen inte uppgår till normal kapitalavkastning fårOm utrymmet
för användas vid beskattningensparad lättnad att av senaresparas --

erhållna kapitalinkomster.

3:12-reglerna både utdelning enligtMed utdelning i öppen somavses
bolagsstämman och förtäckt utdelning jfrkap. beslutas12 3 § ABL av

RÅ Sådan förtäckt utdelning beskattas inkomst1983 1:82. som som av
stoppreglerna räknas emellertid inte hit.tjänst eller enligt

olika bolagskonstruktionerförhindra möjlighetenFör attatt genom
infördes lagändring trädde i kraft denkringå 3:l2-reglerna genom som

särskilda regler för det fall aktierjanuari SFS 1995:1626l 1996 att
handelsbolag i vilket aktieägaren eller närståendeöverlåts till ägerett

handelsbolaget säljs skall hälften denandelen iandel. Om aven
enligt beskattashärvid uppstår 24 SILreavinst § 7 mom. somsom

förutsättning lagenintäkt tjänst jfr avsnitt 19.1. En är attav
för beskattning inkomst frånsärskilda regler1992:1643 avom

fall inte tillämplig.handelsbolag i vissa är

Överväganden och förslag17. l

fåmansföretagföreslagna begränsningarna avseende begreppenDe
företag enligt vårnärstående och delägare i sådana motiverarsamt

i 3zl2-reglerna. Vi föreslår därför ingaändringarmening inte några
regler.ändringar dessaav

Byggnadsrörelse17.2

Förarbeten och gällande17.2.1 rätt

stycket anvisningarna tillEnligt punkt andra 21 § KL4 utgörav
fångköp eller därmed jämförligtfastighet förvärvats genomsom

makeomsättningstillgång hos fastighetsägaren denne eller dennesom
fåmansägt handelsbolag ochi fåmansföretag ellerföretagsledareär ett

fastigheten omsättningstillgång i byggnadsrörelse ellerskulle ha utgjort
hade förvärvats fåmansföretaget.handel med fastigheter den Iom av



Övriga194 regler rörande fåmansföretag, SOU 1998:1 16m.m.

tredje stycket anvisningspunkta undantag bl.a. för falldetgörssamma
fastigheten uppenbarligen har förvärvats för stadigvarandeatt

användning i näringsverksamhet fastighetsförvaltningänannan som
bedrivs fåmansföretag fåmansägteller handelsbolag i vilketav
fastighetsägaren eller dennes make företagsledare. Vidär
lagstiftningens införande anförde föredraganden prop. 1980/81:68 del
A, 159 den hade väsentligt inflytande i fåmansföretagatt ett etts. som
inte borde kunna obehöriga skattevinster själv förvärvagöra attgenom
fastigheter normalt borde ingå i företagets rörelse. Eftersomsettsom
detta giltighetansågs ha sig företaget aktiebolag ellerär ettsamma vare

handelsbolag gäller bestämmelsen båda företagsformerna.ett

Liknande regler indirekt innehav finnsavseende i punkt femte stycket4
anvisningspunkt. Således skall skattskyldigs aktie eller andelsamma en

i fastighetsförvaltande företag omsättningstillgång någonutgöraett om
företagets fastigheter skulle ha utgjort omsättningstillgång iav

byggnadsrörelse fastighetereller handel med fastigheten hadeom
innehafts den skattskyldige. gällerRegeln dock endast aav om
företaget fåmansföretag och den skattskyldige företagsledare iär ärett
företaget till företagsledare, intressegemenskapeller make b eljest
råder mellan den skattskyldige och företaget eller företagetc är ett
handelsbolag.

Regeringen har tillkallat särskild utredare Dir. med1998:55en
uppdrag vissa företagsskattefrågor, däribland de regleröveratt se som
gäller för beskattning byggnadsrörelse, handel fastighetermed ochav
tomtrörelse. Utredaren skall dessa särskilda reglerna heltöverväga om
eller delvis kan upphävas och beskattning i stället kan ske enligt
allmänna regler.

överväganden och förslag17.2.2

Reglerna hur fastigheter förvärvas företagsledare iom m.m. som av
fåmansföretag mil. skattemässigt påverkas företaget bedriverattav
byggnadsrörelse eller fastighetsförvaltning del det gällandeutgör en av

för beskattning näringsverksamhet slag. Enligtnämntsystemet av av nu
vår mening bör eventuell förändring reglerna för fåmansägdaen av
företag genomföras i samband med allmän beskattningenöversynen av

fastighetsförvaltning. Beslutbyggnadsrörelse, tomtrörelse och harav
nyligen fattats sådan Dir. Vi lägger därför1998:55.översynom en
inte fram förslag området.något på
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kan anmärkas vårt förslagDet ändra begreppen fåmansföretagatt att
och fåmansägda handelsbolag innebär den krets berörsatt som av
särregleringen blir betydelsenågot Någon i praktikensnävare. större
torde detta dock inte ha.

Substansminskning17.3

Förarbeten och gällande17 .3.l rätt

forpunkt anvisningarna till 23 § behandlas till avdragI 11 KL rättenav
Substansminskning naturtillgångar, dvs. avdrag grundpåav av
utvinning malm, och liknande. Avdragsreglerna itorv tarav grus,

medförtförsta hand sikte det fallet faktiskt genomförd utvinningpå att
lagstiftningfyndigheten minskat i värde. Reglerna kom till åratt genom

1980/81:104, SkU 1980/81:40,1980:9, SFS1981 DsB prop.
1981:256.

uttryckliga bestämmelser avdrag1981 års lagstiftning fannsFöre om
för för inkomstslagen jordbruksfastighet ochsubstansminskning endast

lagstiftningen blev reglerna enhetliga för inkomstslagenrörelse. Genom
fastighet ochjordbruksfastighet, rörelse.annan

Anvisningspunkten innehåller schablonmetod for beräkning aven
ÄgarenMetoden till reavinstreglerna.avskrivningsunderlaget. anknyter

får anskaffningsvärdet med utgångspunkt i det beloppi princip beräkna
skulle fått dra vid reavinstberäkning han ellerdenne hasom av en om

hon i stället för exploatera fyndigheten hade sålt den.att

fåttupplåtits till någon ochOm till utvinning ägarenrätten annan
förskottsbetalning för utvinningen medges avdrag enligt punktens

framtida substansminskning.tredje stycke för avsättning för En
iförutsättning för avdraget skall få avtalet ingåttsgöras äratt att

mellanskriftlig form med utomstående Om avtalet ingåttsperson.en
eller intressegemenskap råder mellanvarandra närstående personer om

fjärdeavtalsparterna, skall avdrag Punkt tredje och styckena11vägras.
följande lydelse.anvisningarna till § har23 KLav
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den skattskyldigeHar skriftligt avtal upplåtit till utvinningrättgenom
och har han uppburit förskottsbetalning för får hanutvinningen, göra
avdrag för belopp räkenskaperna har för framtidai avsattssom
substansminskning. Vid för beskattningsår medgestaxeringen visstett
avdrag med högst belopp motsvarande den del anskaf-ett av
ningsvärdet för hela naturtillgången kan belöpa på densom anses
framtida för vilken förskottsbetalning har erhållits.utvinning Avdraget
skall återföras till beskattning nästföljande beskattningsår.

Avdrag enligt föregående stycke medges dock upplåtelseavtaletinte om
har mellaningåtts varandra närstående eller mellanpersoner
näringsidkare har intressegemenskap moder- och dotterföretagsom
eller företag under huvudsak ledning.i Som närstående tillgemensam
fysisk räknas dels punkt stycket14i sistaperson personer som anges

till dels sådana32 fåmansföretag och fåmansägdaanvisningarnaav
handelsbolag åttonde och tionde styckena nämndaisom avses av
anvisningspunkt och vilka den jøsiska eller någon honomi personen
närstående företagsledare eller direkt ellerärperson genom-
förmedling juridisk aktier eller andelar.ägerav person -

föreliggerIntressegemenskap enligt lagrummet mellan moder- och
dotterföretag eller företag under i huvudsak ledning. Omgemensam
intressegemenskap kan föreligga i andra fall oklart.även är

Som närstående till fysisk räknas dels de ärperson personer som
närstående enligt definitionen i stoppreglerna punkt 14 sista stycket av
anvisningarna till dels fåmansföretag fåmansägda32 § KL, ochäven
handelsbolag den fysiska eller dennenågon närståendeom personen

företagsledare i sådant företag eller bolag eller aktierär ägerettperson
eller andelar i detta. Närståendebegreppet således utvidgat.är

Begränsningsregeln har inte kommenterats i propositionennärmare
prop. 1980/81:104 torde ha tillkommit för38 förhindraatts. men
missbruk.

överväganden och förslag17.3.2

Regeln i punkt tredje anvisningarna tillstycket 23 §11 KL rättav om
till avdrag för avsättning avseende framtida substansminskning bygger
på antagandet förskottsbetalning för utvinningen skall tillatt tasen upp
beskattning förutsättaomedelbart. torde markägaren redanDetta att

ingående exploateringsavtalet ha fullgjort sinaansettsgenom av
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sådanabedömaexploatören. Såvitt kanprestationer ärmot
särskilt vanliga.situationer inte

hai fjärde stycket tordebegränsningsregelnsagda följerdetAv att
ägnadRegeln kan emellertidbetydelse.förhållandevis liten attvara

med upplåtelser tillkonstruktioner i sambandskattemässigamotverka
inte fram förslagVi lägger därför någotnärstående ompersoner.

fåmansföretag ochförslag rörande begreppetändring. Om vårt
tillämpningsområdet fördockgenomförs blirhandelsbolagfåmansägt

mindre.begränsningsregeln något

Vinstandelslån17.4

gällandeFörarbeten och17.4.1 rätt

aktiebolagslagensmedinfördes i sambandVinstandelslånBegreppet
medlån löperVinstandelslån räntatillkomst år 1975. är varssom

i dettill delägarnaberoende utdelningendelvishelt ellerstorlek är av
Bestämmelsernavinst.företagetsellerlåntagande företaget omav

ursprungligen i § KLinfördes 41Vinstandelslånavdrag för ränta c
SkU1976/77:93, 36,och 41 § KL prop.anvisningarna till 38 §samt c

sin plats i 9bestämmelserna 2 §har1977:243. NumeraSFS mom.
lydelse.följandeharSIL. Lagtexten

lånekonomisk föreningsvensk upptagitaktiebolag ellersvensktHar
beroendedelvisstorlek helt ellermedlöper ärränta avvarssom

avdragvinstandelslån, medgeseller dessutdelningföretagets vinstav
nedan.utsträckningidenför räntan angessom

beroende detvinstandelslånpå intesådan ärFör ränta avsom
avdrag enligteller får företagetutdelningföretagetslåntagande vinst

kommunalskattelagen 1928:370.§bestämmelserna 23i

ellerutdelningberoende företagets vinststorlekRänta, är avvars
endastomkostnad för företagetavdragsgillrörlig ränta, anses som

förutsättningunder att
marknadenden allmännatill teckning påhar utbjuditslåneta

eller
lämnatslånet hartill teckningföreträdesrättellerb ensamrätt av

ochlåntagande företagetandelar detaktier eller inågon inte ägersom
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har sådaninte intressegemenskap med företaget punkti 1som avses av
tillanvisningarna § kommunalskattelagen43 såvitt gällersamt --

fåmansföretag punkti 14 anvisningarna till §32som avses av
kommunalskattelagen heller företagsledareinte företaget ellerär i--
närstående till sådan företagsledare eller till aktie- eller andelsägare i
företaget eller

aktiernac eller andelarna det låntagande företageti noteradeär
på svensk börs eller föremål för liknande här riket ochnotering i
företrädesrätt till teckning lånet har lämnats aktie- ellerav
andelsägarna företaget förhållande tilli i deras innehav aktier ellerav
andelar.

Ifall tredje stycket skalli det låntagande företaget docksom avses c
intäkt belopp motsvarande det sammanlagda värdeta ettsom upp som

företrädesrätterna kan ha tillförts aktie- ellergenom anses
andelsägarna. Beloppet till beskattning vid för dettaxeringentas
beskattningsår under vilket teckningen lånet har avslutats.av

På ansökan låntagande företag får skattemyndigheten, underav
förutsättning lånevillkoren med hänsyn till omständigheterna vidatt
lånets upptagande får ha bestämts på affärsmässig grund,antas
besluta rörlig skall avdragsgill omkostnad förräntaatt anses som

företaget hinder till teckning lånet har förbehållitsrättutan attav av
eller aktier eller andelar företaget. Beslutäger iperson personer som

skattemyndigheten fråga här fåri överklagas hosav som avses
riksskatteverket. Riksskatteverkets beslut får överklagas.inte

Är det låntagande företaget sådant fåmansföretag punkt 14isom avses
till § kommunalskattelagen,anvisningarna 32 gäller oberoendeav av--

bestämmelserna tredje och fjärde styckenai rörlig ränta,att som--
utbetalas till aktie- eller andelsägare eller företagsledare företageti
eller dem närstående eller någon på grund harpersoner som annan
intressegemenskap med företaget, avdragsgill.inte är

Uttrycken företagsledare och närstående har den innebördpersoner
punkt 14 till §i 32 kommunalskattelagen.anvisningarnasom anges av

Har svenskt aktiebolag skuldebrev förenatutgivit med tilloptionsrätt
nyteckning eller köp aktie medges bolaget avdrag för skillnadenav
mellan och skuldebrevetsemissionspriset marknadsvärde.

Bestämmelserna innebär bl.a. följande. den fastaFör delen påräntanav
vinstandelslån gäller allmänna regler avdragsrätt för Rättenränta.om
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till för rörligaavdrag den delen däremot begränsad i olikaräntan ärav
hänseenden. lånet emitterats till allmänheten ellerOm någon ärom som
fristående fått eller företrädesrättfrån företaget till teckningensamrätt

Ärföreligger avdragsrätt. lånet emitterat med ellerensamrätt
företrädesrätt för aktieägare eller någon med vilket företaget ivar
intressegemenskap, den rörliga däremot inte avdragsgill.räntanär

företagetgäller det låntagande fåmansföretag ochDetsamma är ettom
eller företrädesrätt till företagsledarelånet emitterats med ensamrätt

till aktie- eller andelsägare i företaget.eller närstående till denne eller

sjätte framgår avdragsrätt för rörligstyckeAv räntaattmomentets
aldrig föreligger det låntagande företaget fåmansföretag ochär ettom

utbetalas till delägare eller företagsledare i företaget eller tillräntan
dem närstående eller någon på grund harpersoner som annan

Beträffandeintressegemenskap med företaget. vad medsom avses
företagsledare och närstående hänvisas till stoppreglerna punkt 14 av
anvisningarna till Avdragsförbudet för rörlig enligt32 § KL. ränta

omfattar således sådana fåmansföretag emitteradesjätte stycket även av
lån, exempelvis till följd lånet utbjudits till teckning på denattsom av

inte träffas begränsningsreglerna i tredjeallmänna marknaden, av
stycket.

Överväganden och förslagl7.4.2

för rörlig vinstandelslån skallBegränsningen i avdragsrätten påränta
för svenskbakgrund den grundläggande principenmotses av

aktiebolag skall ske medföretagsbeskattning utdelning frånatt ett
skalljfr denna princip kunnabeskattade medel kap. 1. För att

riktar sighar det nödvändigt med reglerupprätthållas motansetts som
rörligöverföringar till aktieägarna i form resultatbaserad ränta.av

denEnligt mening måste eventuell reglernavår översyn av omen
vinstandelslån såvittskattemässiga behandlingen även avserav -

Vi föreslårfåmansägda aktiebolag ske i sammanhang.störreett-
nuvarande regler vad följerdärför inte någon ändring utöverav som av

förslag fåmansföretag och närstående.våra rörande begreppen
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17.5 Fusioner

17.5.1 Förarbeten och gällande rätt

företagNär företags tillgångarövertar och skulderett såett annat
detta företag upplöses likvidationsätt fusion haatt utan ägtanses en

skattemässigaDe reglerna främst sikte sådanapå fusioner dåtarrum.
helägt dotterföretag iuppgår moderföretaget. Dotterbolagetett upplöses

och moderbolaget dotterbolagets tillgångar ochövertar skulder i stället
för aktierna i dotterbolaget. Reglerna återfinns i 2 § 4 SIL. Denmom.
överföring RÅtillgångar behandlas avyttring,ägerav som rum som se
1994 ref. 16. Någon reavinstbeskattning det överlåtande företagetav
sker dock inte. hellerInte reavinstbeskattas det Övertagande företaget
för eventuell fusionsvinst uppkommer moderbolaget i sinsom om
balansräkning tagit aktierna i dotterbolaget till lägre värde änupp
dotterbolagets bokförda substans 2 § 4 sjunde stycket SIL.mom.
Någon uttagsbeskattning skall heller inte ske 2 § 4 elfte stycketmom.
SIL. När moderbolaget i sin överförd tillgång skalltur avyttrar en
reavinsten beräknas moder- och dotterbolaget utgjort ochsom om en

skattskyldig. Moderbolaget dotterbolagetsövertarsamma
anskaffningsvärden och ingångsvärden i enlighet med den s.k.
enhetsprincipen eller kontinuitetsprincipen. grundläggandeDen tanken
enligt principen någon skatteeffekt inte skall uppkommaär på grundatt

fusionen.av

Fordringar, lager och liknande ska till de hos dotterföretaget itas upp
beskattningshänseende gällande värdena enligt den s.k. rest-
värdeprincipen. innebärDenna tillgångarna fusion skallatt genom
övergå till belopp motsvarande de skattemässiga restvärdena hos det
överlåtande bolaget. skerOm så utlöses ingen inkomstbeskattning hos
moderföretaget. Om detta tillgångarna till högre värden skalltar upp
skillnadsbeloppet däremot till beskattning.tas upp

Enligt lagen 1993:1539 avdrag för underskottom av
näringsverksamhet UAL, betraktas det Övertagande och det
överlåtande företaget och företag 12 § första stycketettsom samma
UAL, vilket bl.a. innebär gamla underskott får tillgodoräknas.att

När det gäller möjligheten för det Övertagande bolaget efteratt en
fusion med helägt dotterbolag till kvarstående avdrag föröverta rätten
underskott i 2 § 14 dvs.SIL, förluster påsom avses mom.
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iemellertid särskilt krav 2 §uppställskapitalplaceringsaktier ettm.m.,
fåmansföretag.moderbolagetstycket SILåttonde är4 ettommom.

lydelse.följandeStycket har

underskottavdrag förtillharföretagetövertagandeDet rättsamma
haftskulle haöverlåtande företagetdet14i ommom. somavsessom

fåmansföretag enligtmoderbolagetOmfusionen inte ettägt varrum.
70kommunalskattelagen 19283§till 32punkt 14 anvisningarnaav

sådantdotterbolagetellerbeskattningsåretvid utgången ettvarav
beskattningsåret krävsföregåendedetföretag vid ingången närmastav

tiondelar aktierna imoderbolaget ägde niodock änatt avmer
mellantidpunkten. Vid fusionsistnämndavid dendotterbolaget

båda föreningarnakrävsföreningarekonomiska är attatt anse som
enligtkooperativa 8 mom.

dödsbonjuridiskaframgårSIL§ 14 utomAv 2 att personermom.
tillgångar,aktier ochvid avyttringförlustavdrag förmedges somav

vinst videndastreavinsthänseende,aktier ibehandlas motsom
underskottuppkommerdettillgångar. Omsådanaavyttring av

beskattningsårföljandetaxeringen förvidbehandlas det närmast som
inte förgällerBegränsningenaktier e.d.avyttringförlust vid av

påfåmansföretagdotterbolagettillgångar. Omnäringsbetingade är ett
sådantmoderbolagetellerförluståretingången ettingångsdagen av
vilketförbeskattningsårdetutgångenutgångsdagenföretag på av

moderbolagetunderskottsavdragtillförskall ske krävstaxering atträtt
dotterbolaget.iaktiernaägde 90 %ingångsdagenpå änäven avmer

fåskallmoderbolagetföräganderättdirektfrågamåste attDet omvara
moderbolagetförutsättningytterligare ärförlustavdraget. En attöverta

förluster.avdrag förtillha haftskulle rätt egna

1960:63lagen10 §sedermerai 9sittRegeln har omursprung
förlustavdrag itillbehandladesdetta lagrumförlustavdrag. rättenI

fördärvidgälldebegränsningsregelsärskildallmänhet. En
företagkretsträffahuvudsak avsågifamiljebolagen att samma avsom
stycket.åttondeibestämmelse 2 § 4gällandeenligt mom.nusom

ellerlikvidations-förhindrabegränsningsregelntillMotivet attattvar
avsågaktieägare,tillutbjödsföretag attkonkursmässiga somnya

denverksamhet. Ivinstbringandeöverföratill företagetigångsätta eller
sådan med itillövergickverksamhet ellersinfortsatteföretagetmån ny

ingendäremotansågsandelsägareelleraktie-huvudsak samma
fickförlustertidigareföreliggaerinran kunnaprincipiell mot att

104, 109.1960:30vinster prop.avräknas mot s.nya
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l samband med skattereformen upphörde lagen förlustavdrag attom
gälla SFS 1990:682 och bestämmelserna överfördes till 2 § 4 mom.
SlL. l samband med tillkomsten UAL överfördes bestämmelsernaav

till underskottsavdragrätt i allmänhet dåvarandeom 26 § KL till den
lagen, medan tillrätten underskottsavdrag förnya kapital-

placeringsaktier fick stå kvar, förmodligen eftersom denna
bestämmelse inte hade karaktär underskottsavdrag i övrigt.samma som

Tidigare reglering visst stöd för antagandet med fåmansföretagger att
här inte andra företag aktiebolag.än Saken dock oklaravses är jfr
Karnov 1997/98, del 3074.s.

1 den juni2 1998 till lagrådet överlämnad remiss har föreslagitsen att
nuvarande regler beskattning vid fusioner i 2 § 4 SILom samtmom.
reglerna i lagen 1994:1854 inkomstbeskattningen vid gräns-om
överskridande omstruktureringar inom EG IGOL ersätts av en
enhetlig reglering i särskild lag, lagen uppskov meden om
beskattningen vid fusioner, fissioner och verksamhetsöverlåtelser.
Begränsningsregeln för fåmansföretag i 2 § 4 åttonde stycket SILmom.
föreslås bli Överförd till den lagen.nya

överväganden17.5.2 och förslag

l vad mån särskilda regler skall gälla för fåmansföretag vid fusioner bör
i sambandprövas med den pågående fusionsreglerna.översynen Viav

lägger därför därför inte fram något förslag i saken.

1 7.6 Pensionskostnader

l7.6.l Förarbeten och gällande rätt

bådeI skatterättsligt och civilrättsligt hänseende behandlas pensioner
för vanliga arbetstagare på annorlunda pensionersätt förän
arbetstagare med bestämmande inflytande företaget.över För
arbetstagare med bestämmande inflytande har sedan länge funnits
särskilda begränsningar i avdragsrätten. Syftet torde förhindraattvara
de små och medelstora företagen från i alltför hög grad skjutaatt upp
beskattningen. civilrättsligtI hänseende finns regler redovisningom



Övriga fåmansföretag, 203regler rörandeSOU 1998:1 16 m. m.

pensionsutfästelsertryggandei lagen 1967:531 m.m.,avomm.m.
i delaravdragsrättsliga reglerna mångavilken detilltryggandelagen,

anknyter.

bestämmandehararbetstagarenbedömningenTill grund för ettomav
närstående-aktieinnehavet inomläggasenligtinflytande skall KL

denskillnad fråntillfåmansföretagsreglemaenligtkretsen
jfr nedan. Omtryggandelagen,inärståendekrets angessom

ingetföreliggeröverstiger 50 %interöstetaletaktieinnehavet
143.1975/76:31 Förframgårinflytande. Dettabestämmande s.av prop.

dennainflytande enligtbestämmandehaskall ettatt ansespersonen
förvad krävsaktieinnehavsåledes än attdefinition krävs störreett som

företagsledare.omfattas begreppetav

för företagensreglernabeslutatnyligenRiksdagen har nyaom
SkU SFS1997/98:146, 27,pensionskostnader prop.föravdragsrätt

Ändringarna skattemässiga särreglemadebl.a.innebär1998:328. att
tagits bort.inflytande har Debestämmandemedför nyapersoner

får docktaxering.års Defr.o.m. 2001tillämpasbestämmelserna skall
skattskyldigetaxering denmed årsoch 1998redan fråntillämpas om

begär det.

anknytning tillavdragsreglernasgällersåvittharpropositionenI
tryggandelagenförändringar ibehovetuttalatstryggandelagen att av

under 1998.utvärderasskall

Överväganden förslagoch17.6.2

läggaskäl förfinns intelagstiftningenden atthänsyn tillMed ossnya
område.dettafram förslag på

enskildilokalkostnadförAvdrag17.7

näringsverksamhet

gällandeochFörarbeten rätt17.7.1

stoppreglernamed vårsambandihar vi översynEnligt direktiven att av
näringsidkareenskildafrågabestämmelser imotsvarandeöver omse
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och delägare i handelsbolag, exempelvis reglerna i punkt 27 av
anvisningarna till 23 § KL. Denna anvisningspunkt innehåller särskilda
regler for beräkning lokalkostnad i enskilt bedriven närings-av
verksamhet. Anvisningspunkten har Följande lydelse.

Har för ändamålet särskilt inrättad del privatbostaden ellerav en
bostad innehavarensianvänts näringsverksamhetannan medges

avdrag för skälig del kostnaderna för bostaden för hyra o.d.,av värme,
och avlopp elektriskvatten Avdrag medgessamt ström. föräven

kostnader i övrigt omedelbart betingadeärsom av
näringsverksamheten.

Aven någon del bostaden särskiltinte inrättats förom av
näringsverksamheten medges avdrag för bostadskostnad arbeteom
utförts bostadeni 800minst undertimmar beskattningsåret. Vid
beräkning antalet beaktastimmar endast arbete det med hänsynav som
till verksamhetens varit motiverat utföra bostaden.art i I timantaletatt

får arbetejämte för näringsverksamheten inräknas tillfälligtäven
arbete har samband med verksamhetennära hänförasom är attmen
till Arbetetjänst. utförts den skattskyldiges barn tillgodoräknassom av
endast barnet b/llt 16 år och arbete utförts denom som av
skattskyldiges make endast makarna drivit verksamhetenom

Avdrag medges med 2 000 kronorgemensamt. arbetet utförts iom
bostad på den skattskyldiges eller hans makes fastighet och medegen
4 000 kronor fall.i Omfattar beskattningsåretannat tid tolvänannan
månader jämkas timantalet och avdragsbeloppet med hänsyn härtill.

Anvisningspunkten fick sin lydelse i samband med 1990 års
skattereform prop. 1989/90:l10, SFS 1990:650. En bestämmelse om
avdrag på grund rörelse hade bedrivits i denatt skattskyldigesav
bostad hade tidigare funnits i punkt 11 anvisningarna till 29 § KLav
prop. l984/85z93, SFS 1985:225. Genom skattereformen omfattar
anvisningspunkten alla former näringsverksamhet.av

Första stycket gäller delnär privatbostad eller bostaden av en annan
särskilt inrättats för näringsverksamheten prop. l989/90:l10 670.s.
Med uttrycket särskilt inrättats torde förstås detatt utrymme som

i näringsverksamheten,använts med hänsyn till läge, inredning eller
användning, inte alls eller högst obetydligt kan utnyttjas bostad jfrsom

1984/85:93 25.prop. s.

Enligt anvisningspunktens andra stycke medges visst avdrag även om
någon särskild del inte inrättats för näringsverksamheten. En
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utförtshararbetetimmarsminst 800avdragförförutsättning är att
sådantfår intetimmarantaletberäkningVidbeskattningsåret.under av

barnetskattskyldiges barn ärdenutförtsmedräknasarbete omavsom
drivitsinteverksamhetenarbetemakeshelleroch inteunder 16 år om

iutförtsarbetetkrmed 000medges 2Avdraggemensamt. om
och ifastighetmakeseller dennesskattskyldigesdenprivatbostad på

kr.med 000fall 4andra

Överväganden förslagoch17.7.2

sikte påtill § KL23anvisningarna tarpunkt 27Regeln i av
enskildai denlokalkostnadföravdragtillnäringsidkares rätt

olikaiavdragsrättenlagtextenframgår ärSomverksamheten. av
rörandelagstiftningenvårVidschabloniserad. översynhänseenden av

anledningframkommit attingetharföretagfåmansägda som ger
någotframdärför inteVi läggerschablonema.valdadeompröva

anvisningspunkten.ändringförslag avom
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Uppgiftsskyldighet18

skyldighetutvidgaddess gällerfåmansföretag ochFör ägare atten
Uppgiftsskyldigheten förtaxeringen.ledning föruppgifter tilllämna

regleras i lagen 1990:325juridiskasåväl fysiska ompersonersom
1989/90:74. Vårkontrolluppgifter, prop.och LSKsjälvdeklaration

materielladem till deregler ochdessauppgift överär att anpassase
eller intestoppreglerna kvarföreslagit.vi Oavsettändringar äromsom

fortsättningen kandet ienligt direktivenutgångspunkten ävenattär
uppgiftsskyldighet förutvidgadmednödvändigt att geenvara

kontrollera demöjlighetrimligskattemyndigheterna atten
fåmansföretag och dessmellanföretastransaktioner ettsomm.m.

agare.

upphovförslag kanhänvisat till våraavsnitt har vitidigarefleraI att ge
hur olikaåterkommer tillkontrollproblem ochtill olika slags att

tillfåmansföretagsområdet skall kommainomtransaktioner
kapitel viförevarandekännedom.skattemyndigheternas I attavser

frågor.behandla dessa

blandsitt arbetenyligen avslutatharSkattekontrollutredningen som
påbörjade sittUtredningen,LSK.omfattat översynannat somaven

delbetänkanden. Ifleraharunder våren 1995,arbete avgett
förenkladekontrolluppgifterSjälvdeklaration ochslutbetänkandet -

bl.a.Skattekontrollutredningenhar1998:12förfaranden SOU
kontrolluppgifter NLSK.självdeklaration ochföreslagit lag omen ny

speciella föride regler LSKgenomgångföljer ärNärmast somaven
ochgällandeVi redogör fördelägare.och dessfåmansföretag rätt

i sittlämnatSkattekontrollutredningenförslagtill deanknyter som
allmäntvissaföljande avsnittdärpåslutbetänkande. I tar upp

SBL,skattebetalningslagen 1997:483,regler i LSK,gällande
m.fl., i197l:69skattebrottslagentaxeringslagen 1990:324, TL, som

fåmansföretagenbetydelse försärskildsammanhang harförevarande
innehållande våraavsnittavslutas medKapitletoch deras ettägare.

regelverket.iförslag till ändringar
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18.1 Förarbeten och gällande rätt

1 Deklarationsskyldighet1 1
.

Reglerna deklarationsskyldigheten för fysiska samlade iärom personer
kap.2 4 LSK. Huvudregeln, finns7 i första4 § stycketsom-

innebär deklarationsskyldigheten för fysisk har varitatt en person som
bosatt i Sverige under hela beskattningsåret kopplad till detär
kommunala grundavdraget. Endast bruttointäkten tjänst uppgåttom av
till sammanlagt minst 24 % basbeloppet ärav personen
deklarationsskyldig. kap.2 första stycketI 4 § LSK finns2 regelen

indirekt berör delägare m.fl. i fåmansföretag. Lagrummet harsom
följande lydelse.

Fysisk skall lämna självdeklarationperson

hans bruttointäkter ifall §32 1 förstatjänstnär iav som avses mom.
stycket h eller kommunalskattelagen och näringsverksamheti passivav

tilluppgått sammanlagt kronor.100minst

32 § första stycket h gäller1 sådan utdelning och vinstpå vidmom.
avyttring aktier i fåmansföretag enligt § skall3 12 SILav som mom.

intäkt tjänst sådan vinst vid avyttring andel itas samtupp som av av
handelsbolag enligt 24 § SIL skall intäkt7 tassom mom. upp som av
tjänst.

32 § 1 första stycket i gäller sådana förmåner och ersättningarmom.
i punkterna och anvisningarna14 15 till 32 § KL.m.m. som anges av

kap. första2 4 § stycket fick sin lydelse2 LSK i samband med
ändringar gjordes i lagen i anslutning till skattereforrnen SFSsom
1990:1136, 1990/91:5, SkU Från sådana inkomster,3. förmånerprop.
och ersättningar i 32 § första stycket h1 och im.m. som avses mom.

fårKL något grundavdrag inte Deklarationsskyldighet inträdergöras.
därför enligt bestämmelserna redan bruttointäkten överstigernär
100 kr.
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föreslagit såvittSkattekontrollutredningen har inte någon saklig ändring
i första Bestämmelsengäller bestämmelsen kap. 4 § stycket 2 LSK.2

har överförts till 2 kap. 4 § 1 NLSK.

Särskild självdeklaration18.1

allmän självdeklarationtidigare benämningenDen ersattes genom
riksdagsbeslut l993/94zl52, SkUvåren 1994 SFS 1994:483, 32prop.

självdeklarationbenämningen särskild självdeklaration. Allmänmed
eftersom förenklad självdeklaration fr.o.m.ansågs inte längre adekvat

deklarationsfonn kundetaxering skulle den1995 års somvara
delen de skattskyldiga.användas störreav av

inte fåruppräkning de skattesubjektkap.I 2 13 § LSK görs somen av
lämna särskildförenklad självdeklaration måstelämna utan

företagsledare m.fl. i fåmansföretag.självdeklaration. Till dessa hör
har följande lydelse.tredje punktLagrummets

skall lämnasSärskild självdeklaration om

eller delägare fåmansföretag,skattskyldige företagsledareden iär
tredjeenligt §fåmansägt handelsbolag, företag 3 12 a mom.som

behandlasstatlig inkomstskatt skalllagenstycket 1947:576 somom
företaguppgifter skall lämnas enligtfåmansföretag eller, 24 iom

sådant företagupphört att varasom

självdeklaration också lämnasskall särskildEnligt kap. LSK2 13 § 2
skyldig lämna uppgiftsjälvdeklarationskattskyldig i är att omav som

näringsverksamhet.inkomst av

fr.o.m.deklarationsförfarande infördes redanförenklatvisstEtt sätt
ytterligaretaxering infördestaxering. 1995 års1987 års From. ett

m.fl. 1992:1659,deklararationsförfarande för löntagare SFSförenklat
iförenklingsreforrn komSkU denna1992/93:86, 11. Genomprop.

undantag inte hadedödsbonprincip alla fysiska samtpersoner om-
krets kunde lämnahöra till dengjorts i kap. § LSK2 13 att som-

ibyggde förslag från RSVförenklad självdeklaration. Reforrnen på
självdeklarationenden förenkladeVidareutvecklingrapporten av

Rapport 1992:3.
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FÅABEnligt ansågs delägare i fåmansaktiebolagrapporten utgöra en
kategori borde behandlas på speciellt Sedan längeett sätt.som

FÅAB-delägaressamgranskades deklarationer med bolagets
deklaration, eftersom delägarens inkomst utflöde bolagetsettvar ur

FÅAB-delägarennäringsverksamhet. dessutom skyldig lämnaattvar
särskilda uppgifter i deklarationen kap.2 24 § förmånerLSK ochom

från bolaget blankett K 10. Vidare denannat lämnadevar som
kontrolluppgift och den kontrolluppgiften avsåg oftast intesom av
varandra oberoende Nämnda skäl ansågs tala för delägare iparter. att
fåmansföretag närstående till dessa i stället skulle följasamt den
ordning tillämpades för näringsidkare rapporten 64. Detsom s. var
således kontrollskäl det ansågs motiverat undantaattav som
företagsledare fåmansföretagi m.fl. från det förenklade förfarandet jfr

/96:1521995även 84.prop. s.

kap.I 2 24 § LSK, till vilket återgivna lagrum hänvisar, åläggsovan
företagsledare m.fl. i fåmansföretag lämna särskilda uppgifter i sinatt
självdeklaration. Vi återkommer avsnitt 18.1.6 till innehållet i detta
lagrum.

Tidigare fanns i kap.2 13 § LSK fjärde punkt föreskrev atten som
den närstående till företagsledareäven i fåmansföretag ochsom var

skulle lämna uppgifter enligt 2 kap. 24 § LSK hörde till den kretssom
inte fick lämna förenklad självdeklaration. Efter lagändringsom en som
i kraft den julil 1996 får närståendeträtt till företagsledare i

fåmansföretag fr.o.m. 1997 års taxering lämna förenklad
självdeklaration SFS 1996:655, 1995/96:152, SkU 25. Dettaprop.
gäller denne skall lämna uppgifter enligtäven 2 kap. 24 § LSK.om
Lagändringen genomfördes efter förslag från RSV RSV Rapport
1995:10. Verket anförde de särskilda uppgifter enligt 2 kap.att som
24 § LSK kunde bli aktuella lämna för närståendekretsen normaltatt
inte sådan svårighetsgrad det kunde motiveras särskildatt attvar av en
självdeklaration måste lämnas. dessutomDet administrativtettvar
problem för Skattemyndigheten vid utskicketatt av
deklarationsblanketterna skilja den aktuella personkretsen.ut

Skattekontrollutredningen har föreslagit alla fysiska ochatt personer
svenska dödsbon skall få förtryckt blankett för allmänen
självdeklaration, innehåller alla för Skattemyndigheten tillgängligasom
kontrolluppgifter. allmänBegreppet självdeklaration har således
återinförts liksom begreppet särskild självdeklaration. Den särskilda
självdeklarationen skall juridiska med undantagavges av personer av
svenska dödsbon. Om de förtryckta uppgifterna denpå allmänna
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fullständiga och deklarations-riktiga ochsjälvdeklarationen är
ochanledning skall fysiskskyldighet inte föreligger personav annan

skyldighet lämnaundantagna frånsvenskt dödsbo attvara
den skattskyldige inteutredningen påpekatsjälvdeklaration. harHär att

reavinsten de förtrycktaredovisabefriad från skyldighetenär att om
försäljningslikvid avseendeuppgiftuppgifterna innehåller t.ex.om

reavinst.uppgift uppkommenaktier saknar ommen

för denm.fl. i fåmansföretag liksomdelägareföretagsledare,För som-
indirekt viasåväl direktnäringsverksamhet,bedriver som

förtrycktdessa skall fåförslagethandelsbolag- innebär ävenatt
måsteFåmansföretagsdelägarensjälvdeklaration.blankett för allmän

tilläggsblankett blankettlämna Kenligt det förslagetdock även ennya
kap. 9 §enligt kap. 24 § LSK 3uppgifter behövs 2med de10 som

skall tillämpas.fåmansföretagsreglema kunna DettaförNLSK att
alltid måste lämnafämansföretagsdelägarensininnebär i tur att en

jfr kap.självdeklaration till Skattemyndigheten 2undertecknad allmän
uppgifterna inteeftersom de förtrycktaNLSKkap. 8 § är8 3

allmänskall lämnaBestämmelsen vilkafullständiga. resp.somom
i kap. NLSK.självdeklaration har införts 2 4 10särskild -

Personuppgifter1 1

bestämmelser definns särskildastycket LSKkap. förstaI 2 16 § om
självdeklarationsinfåmansföretag skall lämna iuppgifter ettsom

lydelse.har följandedelägare m.fl.angående Lagrummet

styckettredjeenligt § 12och företag, 3Fåmansföretag mom.asom
behandlasskallstatlig inkomstskattlagen 1947:576 somom

delägareslämna uppgiftersjälvdeklarationenskallfåmansföretag i om
adress ochoch ieller närståendehonom personnummerpersons namn,

detvarvid,eller andelsinnehavfall aktie-förekommande om
dockdessa skallröstvärden för innehavet,olikaförekommer anges;

uppburitnärståendelämnas förbehöver uppgifter inteinte person, som
medliknande förhållandemed eller haftträffat avtalfrån,ersättning

företaget.

dåvarandeförsta stycket 8infördes i §Bestämmelsen 25
samband med stoppreglemasi1956:623, GTL,taxeringslagen

tid komSkU Vid denna1975/76:79, 28.tillkomst 1976:86,SFS prop.
definitionenligt denomfatta fåmansföretagbestämmelsen att som

taxeringslag.enligt i då gällandei 2 §i stoppreglerna KLangavs
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Bestämmelsen överfördes till LSK några sakliga ändringar. Iutan
anslutning till skattereformen gjordes omfattande såväl redaktionella

sakliga ändringar i förevarandeLSK. I bestämmelse utökadessom
företagskretsen SFS 1990:1136, 1990/91:5 med företagprop. som
enligt den vid tid införda bestämmelse i 3 § 12 niondesamma mom.
stycket SIL skulle behandlas fåmansföretag. Sedan 3zl2-reglemasom
ändrats vid flertal tillfällen gäller uppgiftsskyldigheten fr.o.m.ett 1997
års taxering företag enligt 3 § 12 tredje stycket SIL skallsom a mom.
behandlas fåmansföretag SFS 1995:1629, 1995/962109,som prop.
SkU 20. Den ändringen innebär det särskilda regelsystemetsenaste att
skall tillämpas också aktieägaren verksam i betydandeärom
omfattning i företag i vilket denne indirekt aktier underett äger
förutsättning det företaget fåmansföretag. Vidare haräven detatt är ett
slagits fast utländska juridiska skall beaktas vidävenatt personer
bedömningen fåmansföretag föreligger.ettav om

Syftet med bestämmelsen utvidgade personuppgifter givetvisär attom
underlätta taxeringskontrollen och möjliggöra skattemässigen
bedömning de transaktioner förekommit mellan fåmans-av som
företaget och dess delägare m.fl. prop. 1974:159 och prop.
1975/76:79.

Skattekontrollutredningen har överfört gällande bestämmelse tillnu
3 kap. 8 § NLSK några egentliga ändringar gjorts i sak.utan att
Uttrycket haft liknande förhållande företagetmed har medersatts
ingått rättshandling med företaget.annan

18.1.4 Ersättningar till i utlandetmottagare

kap.I 2 finns21 § LSK särskilda bestämmelser uppgiftsskyldighetom
för fåmansföretag m.fl. angående vissa ersättningar till imottagare
utlandet. harLagrummet följande lydelse.

Om fåmansföretag, företag, enligt § tredje3 12ett ett som a mom.
stycket lagen 1947:576 statlig inkomstskatt skall behandlasom som
fåmansföretag, delägare fåmansägt handelsbolag elleri etten en
näringsidkare bøsisk avdrag vid inkomst-gjortärsom person
beskattningen för något följande slag vilka harersättningarav av
tillgodoförts utlandet, skall självdeklarationen lämnasi imottagare
uppgift sammanlagda belopp för land.ersättningarnas varjeom
Skyldigheten gäller ersättningar som avser
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l
sådan därför betalningutgår erlagtsinte iränta, utom attsom

tid,rätt
för upphovsrättroyalty eller eller någonersättningannan annan

liknande rättighet till varumärke,såsom rätt mönsterpatent, samt
litterärt och konstnärligt verk.

initiativ Brottsförebyggande rådetBestämmelsen tillkom år 1983 på av
SkU Brottsförebyggande rådetSFS 1982/83:73, 18,1983:122, prop.

infördes i EfterUtlandsbeskattning 1 och 26 § GTL.PM 1980:3, a
följdändringar i företagskretsenskattereformen gjordes vissa SFS

1990/91:5,jfr avsnitt1990:1136, l8.l.3.prop.

transaktionerMotivet till bestämmelsen hindra eller försvåraattvar
i Sverige.företogs för otillbörligen undvika beskattningattsom

omfattningenFöredraganden 1982/83:73 9 konstateradeprop. att avs.
med sådan lagstiftning villede illojala transaktioner stoppasom man en

dåligt dokumenterad och lite känd. ansågs därför lämpligtDet attvar
föreskrivaklart avgränsade de transaktioner för vilka villemanman

Syftet främst det skulleuppgiftsskyldighet i deklarationen. attvar
taxeringsrevisionskattemyndigheternas bedömningunderlätta av om en

gjordes vissa ändringar ibehövde Vid tillfälle 43 §ävengöras. samma
näringsidkares inkomst kunde justerasenligt vilkenl KL omenmom.

denne ochoriktig prissättning i avtal mellanexempelvis ägt ettrum
hade intressegemenskap.utländskt företag med vilken näringsidkaren

ändrades kravet tillBeträffande rekvisitet intressegemenskap att
förelåg.sannolikt dettaSkattemyndigheten endast behövde göra att

framgick det fannsVidare det omständigheternakrävdes att ettatt av
inneburitvillkor avtalats ochsamband mellan de ekonomiska somsom

ekonomiskaför näringsidkaren och denlägre inkomsten
f..intressegemenskapen 1982/83:73prop. lls.

bestämmelsenöverförtSkattekontrollutredningen har om
till kap.endast redaktionella ändringar 3 10 §uppgiftsskyldighet med

NLSK.

Låneförteckningl8.1.5 m.m.

meningarnaförsta stycket första och andra LSK2 kap. 22 §l attanges
denfogas vid självdeklarationenkopia revisionsberättelsen skall omav

anmärkning enligtupplysning, uttalande elleroren, dvs. innehållerär
januari 1999aktiebolagslagen from. den lkap. 1975:138510 10 §

lagenjfr 1998:760,769 eller 4 kap. 10 §10 kap. §§, SFS28-32



214 Uppgiftsskyldighet SOU 1998:1 16

1980:1103 årsredovisning i vissa företag. Denna skyldighetom m.m.
gäller allmänt. fåmansföretagFör finns därutöver i styckets tredje
mening skyldighet lämna låneförteckning uppgift rörligatt samten om

vinstandelslån.på kap. första2 22 § stycket tredje meningenränta har
följande lydelse.

fåmansföretag skall lämnasFör förteckning i:: som avses
kap. § aktiebolagslagen12 9 förteckning utbetald rörligöversamt

till §2 9 stycket lageniränta sjättepersoner som avses mom.
194 statlig inkomstskatt.7:5 76 om

Bestämmelsen låneförteckning infördes i samband medom
stoppreglernas tillkomst SFS 1976:86, 1975/76279, SkU 28.prop.
Anledningen fåmansföretagtill därtill skall redovisa utbetald rörligatt

till i 2 § 9 sjätte stycket SILränta är attpersoner som avses mom.
i dessa fall inte avdragsgill jfr avsnitt Förbudet17.4.räntan är mot

avdrag för rörlig infördes i femte41 § stycket samtidigtKL medränta c
bestämmelsen uppgiftsskyldighet SFS 1977:243, SkU 1976/7736om

8. Bestämmelse avdragsförbud överfördes till 2 § 9 iSILs. om mom.
samband med skattereformen. Uppgiftsskyldigheten gäller- i enlighet
med vad framgår sjätte stycket2 § 9 SIL rörlignärsom av mom. -

betalats till aktie- eller andelsägare eller företagsledare iränta ut
fåmansföretag, i punkt 14 anvisningarna till 32 § KL,som avses av
eller dem närstående eller någon på grund harpersoner som annan
intressegemenskap med företaget.

Skattekontrollutredningen har överfört bestämmelsen till kap.3 11 §
någon saklig ändring. har föreslagitsNLSK Däremotutan att

skyldigheten foga oren revisionsberättelse till deklaration skallatt en
slopas. stället revisorn ålagts direkt tillhar Skattemyndighetenl att ge

oren berättelse.en

Uppgiftsskyldighet för företagsledare18.1

kap. åläggs företagsledare m.fl. i fåmansföretagl 2 24 § LSK lämnaatt
särskilda uppgifter i sin självdeklaration. uppgifter skallDessa lämnas
på blankett Bestämmelsen har följande lydelse.RSV:s K 10.

Företagsledare fåmansföretag, företag, §enligt 3 12i som a mom.
tredje lagen inkomstskatt skallstycket 1947:576 statlig behandlasom

fåmansföretag, eller fåmansägt handelsbolag och tillnärståendesom
sådan delägare företaget skall självdeklarationen lämnai isamtperson
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de uppgifter behövs för tillämpa gällande bestämmelserattsom
rörande beräkningen hans inkomst från företaget ochav
bestämmelserna § lagen3 12 statlig inkomstskatt. Därvidi mom. om
skall uppgifter lämnas bland hans arbetsuppgifter företaget,iannat om

vad han tillslqutit till eller uppburit från företaget formiom av pengar,
eller utgifter för hans kostnader företagetprivataannat,varor om som

betalat avtal eller andra förhållanden mellan honom ochsamt om
företaget.

Skyldighet för första stycket lämna de uppgifteri attperson som avses
behövs för tillämpa reglerna §3 12 lagen statligiattsom mom. om

inkomstskatt gäller efter det företaget upphörtäven att att vara
fåmansföretag eller företag, enligt §3 12 tredje stycketsom a mom.
lagen statlig inkomstskatt behandlasskall fåmansföretag.om som

Första infördes i istycket 30 § 3 GTL samband med tillkomstenmom.
1976 års stoppregler SFS 1976:86. Syftet underlätta förattav var

skattemyndigheterna få kännedom de transaktioneratt om som
förekommit mellan fåmansföretaget å sidan och dessena
företagsledare, dennes närstående och delägare i företaget å den andra
sidan. Effekten de föreslagna stoppreglerna kunde nämligen befarasav
bli förhållandevis liten inte reglerna kompletterades med välom
utbyggda informationskanaler från fåmansföretaget och dess ägare
m.fl. till taxeringsmyndigheterna 1975/76:79 SkUprop. 69, 94, 28s.

Bestämmelsen överfördes från44. GTL till kap.2 24 § LSK utans.
några sakliga ändringar 1990:325. Efter skattereformen gjordesSFS
vissa ändringar i företagskretsen SFS 1990:1136, 1990/9125, jfrprop.
avsnitt fick18.1.3 Sin nuvarande lydelse lagrummet fr.o.m. 1997 års
taxering jfr avsnitt EnligtSFS 1995:1629, 18.13. RSV:s
skatteupplysningar 1998 för näringsverksamhet, gäller65,s.
uppgiftsskyldigheten för närstående endast i den utsträckning denneen
haft något mellanhavande med företaget eller varit i detta iverksam
betydande omfattning jfr RSV S 1997:6 66även samts. prop.
1995/96:152 83.s.

Även andra stycket lades till i samband med de ändringar LSKav som
gjordes i anslutning till skattereformen. propositionen konstateradesl

de särskildaprop. 1990/9l:5 122 reglerna för beskattningatts. av
reavinster utdelning tillämpliga företaget längreoch inteävenvar om

fámansföretag eller sådant företag i 3 § 12ettvar som avses mom.
åladesnionde stycket SIL. Uppgiftsskyldighet därför enligt andra

företaget upphörtstycket efter det sådant företag.även att att ettvara
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Skattekontrollutredningen har överfört bestämmelsen till kap.3 9 §
NLSK och samtidigt utvidgat kretsen for uppgiftsskyldiga till ävenatt
omfatta närstående till delägare i de angivna företagen. Utvidgningen
har enligt specialmotiveringen SOU 1998:12 372 skett för atts.
åstadkomma överensstämmelse mellan den personkretsen som
omfattas bestämmelsen i NLSK och den personkrets omfattasav som

punkt anvisningarna14 till 32 § respektiveKL 3 § 12av av a mom.
SIL.

18. Kontrolluppgifter1

I 3 kap. 4 § LSK skall lämna kontrolluppgift för lönanges vem som
för den ska lämnas vad uppgiftsskyldigheten omfattar.samtm.m., vem

Lagrummet har följande lydelse.

Kontrolluppgifter lön, arvode, andra eller förmånerersättningarom
skattepliktig intäkt skall lämnas den betalatutgör tjänstsom av av som

beloppet eller förmånen. Kontrolluppgzft avseendeut gett ut
skattepliktig intäkt form rabatt, bonus ellertjänst i förmån,av av annan

på grund kundtrohet eller liknande, skall dock lämnasutsom ges av av
den slutligt har förstått de kostnader ligger till grund försom som
förmånen, denne någon den skattskyldig förär än ärom annan som
förmånen.

Kontrolluppgifter skall lämnas för den har fått skattepliktigtsom
belopp eller skattepliktig förmån första stycket.isom avses

Uppgiftsskyldighet enligt första och andra styckena föreligger iäven
föga eller förmånersättning får för arbete ochmottagarenom som

för honom intäkt näringsverksamhetutgör inte mottagarensom av om
har enbart -skattesedelantingen F eller både -skattesedelF ochen en en

A-skattesedel och skriftligen åberopat F-skattesedeln för sådansamt
från arbetsgivaren enligtersättning § lagen3 3 1947.5 76som mom.

statlig inkomstskatt beskattas inkomst kapital.om som av

Uppgiftsskyldighet föreligger frågainte eller förmåni ersättningom
enligt kap. §2 24 skall redovisas isjälvdeklaration.som

Kontrolluppgift skall eller förmånutgiven ersättningta samtupp
avdragen preliminär skatt. §§6-12 lämnasI föreskrifternärmare om
vad skall iakttas kontrolluppgift lämnas.närsom
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framgårSom lagrummets fjärde stycke föreskrivs undantag för vissav
uppgiftsskyldighet från fåmansföretag m.f1. Enligt detta undantag skall
på kontrolluppgift företagsledare, närstående till denne samtsom avser
delägare i företaget inte lämnas uppgifter sådana ersättningar ellerom
förmåner den skattskyldige skall redovisa i sin deklaration enligtsom

kap.2 24 LSK. Undantaget tillkom i§ samband med de ytterligare
förenklingar i deklarationsförfarandet byggde på RSV:s förslag isom

Vidareutveckling den förenklade självdeklarationen RSVrapporten av
och såvitt gäller förevarandeRapport 1992:3 undantag trädde isom

kraft fr.0.m. 1994 års taxering SFS 1992:1659, 1992/93286.prop.

hade föreslagits.I något undantag inte Föredraganden prop.rapporten
l992/93:86 konstaterade48 emellertid det inte torde ha varitatts.
avsikten dessa uppgifter skulle omfattas huvudregeln iävenatt av

kap. eftersom det kontrolluppgiften3 4 § LSK, på inte möjligt attvar
de förhållanden legat till grund för beräkningen deange som av

skattepliktiga beloppens storlek. Därtill skulle dessa skattepliktiga
belopp behandlas på särskilt vid taxeringen varför de måstesättett
redovisas särskild i självdeklarationen. föreslog därförHanpostsom en

uttrycklig undantagsbestämmelse skulle införas, vilket också blevatt en
riksdagens beslut.

Skattekontrollutredningen har överfört bestämmelsen till kap. 3 §5
tredje enligt vilkenpunkten NLSK kontrolluppgift inte behöver lämnas
beträffande ersättning enligt kap. första stycket skall3 9 §m.m. som

iredovisas självdeklaration. kap. 9 § NLSK kap. har-l 3 2 24 § LSK
framgått personkretsen utvidgats till omfattaävenattsom ovan -

närstående till delägare i de angivna företagen.

uppgiftsskyldighet1818 Företagets

kap. LSK har särskild uppgiftsskyldighet ålagts fåmans-l 3 53 §
företaget företagsledaren, delägare dem närståendegentemot samt

har följande lydelse.Lagrummetpersoner.

Fåmansföretag och företag §3 1 och 1övriga isom avses a g mom.
lagen statlig inkomstskatt skall lämna företagsledaren1947:576 om
och delägare företaget dem närstående alla uppgifteri samt personer

behövs för de skall kunna beräkna skattepliktiga inkomstsinattsom
från företaget. gäller handelsbolag fråga delägareDetsamma i iom
bolaget.
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Efter föreläggande Skattemyndigheten skall uppgifter enligt förstaav
stycket lämnas till Skattemyndigheten.även

Skyldighet för fåmansföretag lämna upplysningar tillatt
företagsledaren och delägare i företaget dem närståendesamt personer
tillkom i samband med stoppreglerna och infördes i GTL. Vid tiden för

tillkomstLSK:s bestämmelsen införd i från42 § 5 GTL vilken denvar
överfördes några sakliga ändringar. Tillägget regeln skulleutan ävenatt
gälla handelsbolag tillkom i anslutning till skattereformen SFS

1990/91 Tillägget1990:1136, :5. beträffande företag iprop. som avses
och3 § 1 l SIL SFS 1997:329, 1996/97:l17 tillkom ia g mom. prop.

samband med den förmögenhetsskattelagstiftningen. Riksdagennya
under hösten förslag lättnader1996 i ägarbeskattningen iantog ett om

små och medelstora företag SFS 1996:1611, 1996/97145, SkUprop.
13. Lättnadsreglerna innebär viss del utdelningen aktier iatt av
onoterade svenska och utländska företag undantas från beskattning hos
aktieägaren. Underlaget för beräkning lättnadsutrymmet utgörsav av

anskaffningskostnaden för aktier och löneunderlaget. 1summan av
propositionen den förmögenhetsskattelagstiftningen prop.om nya
1996/97:1 uttalades delägare i fåmansföretag17, 82 m.fl. enligtatts.

kap. bland2 24 § LSK skall beräkna hur del utdelatannat stor av
belopp skall undantas från skatteplikt enligt lättnadsreglerna. Försom

detta möjligt krävdes tillägg gjordes för de aktuellagöraatt att
företagen. Genom hänvisningen till omfattas3 § 1 SIL svenskaa mom.
aktiebolag inte marknadsnoterade och hänvisningen tillärsom genom

omfattas3 § motsvarande utländska företag. propositionen1 1äveng
diskuterades möjligheten i stället införa kontroll-även att en
uppgiftsskyldighet beträffande uppgifterna. sådan ansågs dock inteEn
böra införas i avvaktan på Skattekontrollutredningens LSK.översyn av

Andra stycket lades till i samband med de förenklingar tillkomsom
lagstiftning1993 års prop. 1992/93:86. Motivet enligtgenom var

föredraganden s. 49 det i vissa fall viktigt ävenatt attvar
Skattemyndigheten fick del uppgifter.dessata av

Skattekontrollutredningen har överfört bestämmelsen i kap.3 53 §
första stycket LSK till kap. § samband därmed12 2 NLSK. 1 har
uppgiftsskyldigheten för handelsbolag tagits bort. Bestämmelser om
handelsbolag har i stället samlats i kap. Andra4 1 § NLSK. stycket
skall enligt förslaget slopas. Utredningen har flertaletersatt
föreläggandeföreskrifter i LSK med generell föreskriften om
föreläggande i 14 kap. 6 §NLSK se avsnitt 18.2.l.5.även
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18. 1 Kontrolluppgiftens innehåll

I 3 kap. första stycket57 § LSK huvudregel det i varjeattanges som
kontrolluppgift skall och postadress samtanges namn personnummer
eller organisationsnummer för såväl den uppgiftsskyldige densom
uppgiften lagrummets fjärdeI stycke utökas dennaavser.
uppgiftsskyldighet for fåmansföretag. Stycket har följande lydelse.

1 kontrolluppgift lämnas fåmansföretag, fåmansägten som av
handelsbolag eller företag, enligt §3 12 tredje stycketsom a mom.
lagen 1947:576 statlig inkomstskatt skall behandlasom som

fåmansföretag, skall det företagsledare elleräranges om personen
honom närstående eller delägare företaget.iperson

Bestämmelsen tillkom i samband med års1976 stoppregler och intogs i
37 § 2 BestämmelsenGTL. överfördes därefter till LSK utanmom.
ändringar. anslutning till skattereformenl utökades företagskretsen
med företag enligt 3:12-reglerna SFS 1990:1 136,jfr avsnitt 18.13.

Skattekontrollutredningen har föreslagit bestämmelsen i fjärdeatt
stycket skall slopas. Hänvisning har gjorts till den allmänna
bestämmelse kap. 6§ punkt11 1 NLSK attsom anger en
kontrolluppgift skall innehålla identifikationsuppgifter för den
uppgiftsskyldige och den för vilken kontrolluppgift lämnas.

18.1 .10 anteckningsskyldighetFöretagets

Enligt kap.4 § första stycketl LSK den deklarationsskyldigär ärsom
eller skyldig lämna kontrolluppgift eller andra uppgifter till ledningatt
för taxeringen skyldig i skälig omfattning räkenskaper,att genom
anteckningar eller lämpligtpå sörja för underlag finns försättannat att

fullgöra deklarations- eller uppgiftsskyldigheten föroch kontrollatt av
den. andra stycket1 utvidgas denna skyldighet ytterligare för
fåmansföretag m.fl. Stycket har följande lydelse.

F åmansföretag, fåmansägt handelsbolag och företag, enligt §3 12som
tredje stycket lagen 1947:576 statlig inkomstskatt skalla mom. om

behandlas fåmansföretag, skyldigt för underlagsörjaär att attsom
finns för kontroll vad företagsledaren eller honom närståendeav

eller delägare tillskjutit till och företagettagit utperson ur av pengar,
eller skall vidareFöretaget underlag för kontrollannat.varor som av
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traktamentsersättning, betalats till företagsledaren eller honomutsom
närstående eller delägare, bevara verijikation över-person av
nattningskostnader, avsedd täcka sådanersättningen varit attom
kostnad.

Underlag skall bevaras under efterår utgången det kalenderårsex av
underlaget avser.

Bestämmelsen tillkom i samband med stopplagstiftning1976 års och
infördes andradärvid stycke till samband med20 § GTL. Iettsom
skattereformen utökades företagskretsen jfr avsnitt .3.18.1

Skattekontrollutredningen har slopat specialbestämmelsen och hänvisat
till den allmänna bevarandeskyldigheten enligt kap. första4 l §
stycket överförts till kap.LSK 15 4 §NLSK.som

18. Dispenserl .11

Enligt 4 kap. 4 § LSK kan RSV medge undantag från bestämmelserna
fåmansföretagens uppgiftsskyldighet. har följandeLagrummetom

lydelse.

medge fånRiksskatteverket får undantag bestämmelserna denna lagi
uppgiftsskyldighet för fåmansföretag, fåmansägt handelsbolag ochom

företag, enligt tredje stycket lagen3:12 194755 76som a mom. om
statlig inkomstskatt skall behandlas fåmansföretag, det finnssom om
särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens och omfattning.art

Bestämmelsen tillkom på skatteutskottets initiativ i samband med
införandet stoppregler SkU f..1976 års 1975/76:28 Utskottet45av s.
fann det med hänsyn till verksamhetens och omfattning kundeatt art
föreligga enskilda fåmansföretagvissa svårigheter for fullgöra detatt
föreslagna uppgiftslämnandet. Utskottet föreslog därför iRSVatt

vilketsådana fall fick medge dispens, också blev riksdagens beslut.

Skattekontrollutredningen har föreslagit bestämmelsen skall slopasatt
någon kommentar. Utredningen har dock föreslagitnärmareutan en ny

generell bestämmelse kap. möjlighet för regeringen15 5 § NLSK om
förordna undantag. dispensregel gäller dock endastDennaatt om

skyldighet kontrolluppgifter i vissa fall.lämnaatt
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Skatteavdrag18. 1 12
.

Skyldigheten skatteavdrag avseende utbetalda ersättningar förgöraatt
arbete respektive lämnad och utdelning korresponderar i alltränta
väsentligt skyldigheten lämnamed kontrolluppgift. reglerDessaatt
gäller generellt varför hänvisar till de allmänna reglerna under
avsnitt 18.2.2.

reglerAllmänna18.2

i kan främst syftaRegelsystemet LSK tillsägas att ge
Skattemyndigheten möjlighet åstadkomma riktig taxering. Tankenatt en

den skattskyldigeskall hindra från företaär även att systemet att
transaktioner i syfte undgå beskattning. Också inom andraatt
lagstiftningsområden finns regler verkar i dessa riktningar. Olikasom
regler bestraffande karaktär får höra hit. det följande viIansesav avser

sådana regler och har betydelsekort beröra nämntsatt som nu som
fåmansföretagsområdet.såväl allmänt inomsom

Allmänna regler i LSK18.2.1

18.2.l.1 Generalklausulen

generalklausulkap. § finns i frågal 2 3 LSK en om
enligt vilken och vad framgåruppgiftsskyldigheten utövervar en, som

deklarationsformulären, bör meddela de ytterligare upplysningarav
kan betydelse för den taxeringen. Generalklausulensegnasom vara av

dock relativt liten med tanke de specifika kravbetydelse torde påvar
samtidigt uppställs i LSK.som

18.2.1.2 Standardiserade räkenskapsutdrag

finns centrala bestämmelsen vilka uppgifterkap. denI 2 19 § LSK om
skall lämna i deklarationen. bestämmelsens förstanäringsidkare Aven

uppgifter från bokföringenoch andra stycken framgår vilka som
redovisa. Uppgifterna skall lämnas särskiltnäringsidkaren skall på ett

standardiseraträkenskapsschema enligt fastställt formulär, s.k.ett
räkenskapsutdrag, del självdeklarationen. RSVSRU, utgör en avsom
har verkställighetsföreskrifter RSFS med mindrei senast 1990:27

8 18-5513
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ändringar i och 1997:18RFSF 1997:17 RSFS 1991:35 preciseratsamt
vilka uppgifter lämnas.skallsom

kap. första och andra styckena har följande2 19 § LSK lydelse.

har inkomst näringsverksamhet skall,Den inte annatsom av om
framgår § självdeklaration för20 eller 25 förvärvskällai sin varjeav
från bokföringen lämna uppgifter slagvarjeom av

bokslutsdispositioner,intäkter, kostnader, skatter och
avsättningar,skattemässiga

tillgångar, skulder, avsättningar, obeskattade och egetreserver
kapital.

Uppgifter skall vidare lämnas om
och omfattningen verksamheten,arten av

lager fordringar skett,hur värdesättningen på samt
bokföringsmässiga vinstresultatet förhur det justerats att
med de för den skattemässiga inkomstberäkningenöverensstämma

stadgade grunderna,
avdrag för värdeminskning beräknats,hur

vad den skattskyldige formin i isatt av pengar
näringsverksamhetennäringsverksamheten eller tagit iut varor,ur

betalaeller föreller på sätt använtannat attannatpengar
tilllevnadskostnader eller för andra utgifter, hänförligainte ärsom

andra förmåner denomkostnader verksamheten,i samt somom
skattskyldige fått verksamheten,av

ändrade redovisningsprinciper samt
anskajfade och försålda anläggningstillgångar.under året

gäller i princip verksamhetenåtergivna bestämmelserNu oavsett om
näringsverksamhet eller juridiskbedrivs enskild genom person.som

i anslutning till skattereformen prop.Bestämmelserna infördes
för Skattemyndigheten väljaSyftet underlätta1990/91 :5. att utattvar

föremål för granskningde företag borde bli samten noggrannaresom
väsentliga fel iADB-teknik upptäckadet möjligtgöraatt att genom

deklarationen.

i sak inte föreslagit någraSkattekontrollutredningen har större
vissa företag förutom SRU-förslagändringar. Ett är störreattnytt -

årsredovisning.skall foga sinuppgifterna -till deklarationen även
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18.2.1.3 Kontrolluppgifter

kap. finns bestämmelser kontrolluppgiftsskyldigheten.I 3 LSK Iom
avsnitt 18.1.7 har vi redogjort för lagtexten i kap.3 4 § LSK som
reglerar skall kontrolluppgiftlämna för lön förvem som m.m., vem
uppgiften skall lämnas vad den skall omfatta.samt

Enligt kap. omfattas utgivna förmåner uppgifts-3 4 § LSK även av
skyldigheten. uppgiftsskyldighetenBeträffande för dessam.m.
förmåner särskildafinns i kap. 6 och bestämmelser.3 7

kap. framgår följande.Av 3 6 § LSK

skall förmån denkontrolluppgiften utgåttI utgiven tas oavsettupp om
kontant eller eller för kostnaderpå utgjort ersättningsättannat som

betalat.mottagaren

har betalat för förmån, skallOm ersättningmottagaren en
belopp.förmånsvärdet ned med ersättningenssättas

endast del skall uppgift lämnasOm någon förmån året,av omavser en
den för vilken förmånen utgåtttid

föreskrivs följande.3 kap. § LSKI 7

Värdet förmåner utgått skall beräknasi iänannatsom pengarav
bestämmelserna kommunalskattelagen Videnlighet med 192813 70.i

beräkning värdet bilförmån och kostförmån skall dockavav
eller tredjebestämmelserna punkt andra stycket4i anvisningarnaav

till lag tillämpas endast enlighet med beslut§ nämnda42 i av
stöd kap. § andra stycketSkattemyndigheten med 9 2av

skattebetalningslagen Värdet bostadsförmån här1997:483. av annan
skall enlighet medlandet förmån semesterbostad beräknasi iän av

bestämmelserna kap. och §§ skattebetalningslagen.8 15 16 Dessutomi
skall sådan förmån bostaden belägen påfrågai äranges omom

fastighetstaxeringslagen benämnstaxeringsenhet 1979:1152isom
småhusenhet.

enligt § andra stycketvärdet förmån 9 kap. 2Om justeratsav en
skall skett.skattebetalningslagen justeringattanges

bilförmån skallsammanlagda värdet andra förmånerDet änav anges
särskilt för sig.
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fråga bilförmån skall uppgift lämnasom om
i: :x :I.

Bestämmelserna överfördes sakliga ändringar från 37 § lutan mom.
GTL till i samband med lagens tillkomst.LSK

Skattekontrollutredningen beträffandehar den allmänna kontroll-
uppgiftsskyldigheten i kap. föreslagit delvis3 4 § LSK samma
bestämmelser i kap. och NLSK. kap.5 1 2 I 5 3 § NLSK har
undantag från och angivits. sådant1 2 Ett undantag gäller för de fall

skatteavdrag enligt skattebetalningslagen inte har gjorts 5 kap. 3 b§att
NLSK. Någon motsvarighet till kap. 6 har inte föreslagits.3 § LSK
Utredningen har funnitallmänt många bestämmelserrent att av
ordningskaraktär till vilka denna bestämmelse har höra- kanansetts-

bort. Verkställighetsföreskrifter bör enligt utredningen i ställettas
kunna utfärdas Innehållet i kap. har överförts tillRSV. 3 7 § LSKav

kap.5 5 §NLSK.

detta sammanhang kan också utredningen förslagit det iI nämnas att att
införs för den kan skyldig lämnaNLSK rätt antas atten som vara

kontrolluppgift hos begära besked kontroll-RSVatt om
uppgiftsskyldighetens räckvidd. RSV:s besked skall sedan kunna

förvaltningsdomstol. kan erinrasöverklagas till allmän Här attom
Skattemyndigheten tidigare enligt uppbördslagen44 § 1953:272

skyldighetenkunde lämna besked bl.a. skatteavdrag. Någongöraattom
har inte tagits i skattebetalningslagen.motsvarande bestämmelse

iSkattekontrollutredningen har vidare föreslagit bestämmelseen ny
skall kunna förskrivakap. enligt vilken regeringen15 5 § NLSK om

från kontrolluppgiftsskyldigheten enligt kap.generella undantag 5 10-
NLSK.

Näringsidkare enligt kap. och kap. LSK skyldiga3 19 § 3 37 43är -
utbetalningar till andra näringsidkare.lämna kontrolluppgifteratt om

har föreslagit flertalet dessaSkattekontrollutredningen att av
Uppgifter sådana betalningar föreslås ibestämmelser skall slopas. om

riktade kontrollinsatser.stället kunna inhämtas vid behov genom
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18.2.1.4 Tredjemansförelägganden

rad bestämmelser skatte-kap. finns reglerarI 3 LSK somen
i fall befogenhet föreläggamyndighetens respektive några RSV:s att

skattskyldige inkomma med kontrolluppgifterdenän attannan
skilda institutetbeträffande tredje man i avseenden. Närannan

den juli återinfört,tredjemansrevision avskaffades l 1994 numera se
stället befogenhet för Skattemyndighetenavsnitt infördes i18.2.3 atten

förelägga näringsidkare lämna kontrolluppgift avseendefrämst att
Bestämmelsenden förelagde vidtagit medrättshandlingar annan.som

infördes i lagrum, 3 kap. 50 § LSK SFS 1994:477,ett nytt a prop.
följande lydelse.1993/94: har151. Lagrummet

Skattemyndigheten skall den, eller kanEfter föreläggande ärsomav
ellerbokföringsskyldig enligt bokföringslagen 1976:125antas vara

jordbruksbokföringslagenräkenskaper enligtskyldig föraatt
juridisk dödsbo, lämna1979:141 eller är änannan personsom

ochmellan den föreläggs denkontrolluppgift rättshandling somom
finns särskilda skäl fårrättshandlingen. Om detmed vilken han ingått

första föreläggasmeningeniäven än attperson som avsesannan
rättshandlinglämna uppgift. Föreläggande fårsådan även somavse

kalenderår.företagits under innevarande

fårkontrolluppgift enligt första stycketEn visaäven attavse upp
handling.handling eller lämna kopiaöver aven

äldreinfördes har flertalet debestämmelseSedan denna av
Skattemyn-i obehövligaföreIäggandeföreskrifterna LSK ansetts av

digheterna.

flertalet de äldrehar föreslagitSkattekontrollutredningen att av
föreskriftgenerellupphävs ochföreskrifterna ersätts omav en

slopas ochRekvisitet rättshandlingföreläggande kap. NLSK.i 14 6 §
betydelse föruppgiften skallmed krav påersätts attett vara av

medfår föreläggasnäringsidkarekontrollen. Andra fysiska änpersoner
särskilda skäl föreligger.föreskriften endaststöd den generella omav

utdelning ellerupplysning ränta18.2.1.5 Särskild om

bl.a.fått utdelning eller fråndenkap. § LSK harI 3 28 ränta ettsom
upplysningsskyldighet.kupongbolag ålagts särskildsvenskt s.k.

följande lydelse.harLagrummet
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Särskild uppgift utdelning eller skall lämnasräntaom av
den har fått utdelning på aktier svenskt aktiebolag,i inte ärsom som

avstämningsbolag enligt kap. §3 8 aktiebolagslagen 1975:1385,
kap. § försäkringsrörelselagen3 8 1982:713 eller kap. §3 8

bankaktiebolagslagen 198 7:618, samt

den har fåttSverigeisom
utdelning på andelar svenska ekonomisk förening, eller,i om

utdelningen har betalts Värdepapperscentraleninte VPCut genom
Aktiebolag eller gäller fall §27 första stycket frånisom avses
utländsk juridisk ellerperson,

b har erlagts kupong eller kvitto lämnats ochränta intemot attsom
har betalts Värdepapperscentralen VPC Aktiebolag ellerut genom
gäller fall § första22 stycket obligation, förlagsbevispåisom avses
eller för den allmännanågon rörelsen avsedd förskrivning.annan

Särskild uppgift skall lämnas utdelningen ellernär räntan tas emot.
Lyfts beloppet för räkning,någon och överlämnnas därvidinteannans

denne särskild uppgift, skall sådan stället lämnasangiven ien av en av
den lyfter beloppet. Därvid skall och hemvist denpåsom uppges namn
för räkning beloppet lyfts. Om någon får utdelning eller ränta motvars
kupong, han har förvärvat det värdepapper kupongen tillhör,utansom
skall också och hemvist den från vilkenpå kupongen haruppgesnamn
förvärvats.

Särskild uppgift avfattas blankett enligt fastställt formulär ochpå
lämnas till den betalar utdelningen eller skallDenneräntan.utsom se
till uppgift lämnas betalning sker.innanatt

Enligt kap. gäller bl.a. kontrolluppgift utdelning och3 27 § LSK att om
innehav skall lämnas den utbetalt utdelning aktie dockav som
endast aktiebolaget avstämningsbolag. förevarande lagrumIär ettom
åläggs därför den fått utdelning från bolag inte ärsom som
avstämningsbolag kupongbolag särskild upplysningsskyldighet.
Eftersom fåmansföretag i huvudsak kupongbolag gällerär

flertalet fåmansföretagsdelägare.bestämmelsen samband med LSK:sI
tillkomst överfördes bestämmelsen från första andra43 § l mom. -
styckena Motivet för bestämmelsen det möjligt förGTL. göraär att

fullgörautbetalaren sin kontrolluppgiftsskyldighet och avgöraatt om
intekupongskatt skall innehållas eller enligt § kupongskattelagen14

lämnas särskild enligt1970:624. Uppgifterna skall på blankett
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fastställt formulär Uppgift utdelning svenska aktier 18 RSVom a
2331.

kupongskattelagenBolaget ska enligt fyra månader efter15 § senast
dock den januari påföljandeutdelningstillfallet, 15 år, lämnasenast

beskattningsmyndigheten enligt lag6 § ärsom samma-
Skattemyndigheten i Dalarnas län de blanketter med uppgifter om-

till bolagetutdelning kommit betala eventuellsamtsom
avdrag för preliminärskattkupongskatt. Någon skyldighet göraatt

föreligger inte.

Skattekontrollutredningen har föreslagit skyldigheten lämnaatt att
skallsärskild uppgift enligt kap. § LSK slopas och3 28 ersättas av en

ikontrolluppgiftsskyldighet kap. 8 § NLSK. Vidare har 12 kap. 4 §6
första stycket generellt föreslagits den ingårNLSK att som en

kontrolluppgift-rättshandling med någon har lämna såledesattsom
utdelningen skyldig till dendenäven är atttar emotsom -

kontrolluppgiftsskyldige lämna de uppgifter denne behöver för att
sin uppgiftsskyldighet.kunna fullgöra

kupongskattelagen.närvarande pågårFör även översynen av
Översynen Kupongskattelagsutredningen. Enligt dess direktivgörs av

särskildskall bl.a. reglerna uppgift enligt 3 kap. 28 §dir. 1996:76 om
direktiven följer den särskildaomfattas AvLSK översynen. attav

kontrolluppgiftsskyldighet förgenerelluppgiften bör ersättas av en
i dag inte skyldiga lämnafåmansbolag och övriga bolag är attsom

utdelning.kontrolluppgift om

Skatteavdrag18.2.2

skattebetalningslagenskatten skall enligt 4 kap. 2preliminära §Den
skatteavdrag A-skatt eller enligtbetalas1997:483, SBL, genom

särskild A-skatt. betalarsärskild debitering F-skatt eller Den utsom
eller utdelning enligt kap 1 § SBLersättning för arbete, 5ärränta

tillfälle då utbetalning sker.skatteavdrag vid varjeskyldig göraatt
från utbetalda reavinsterskatteavdragNågon skyldighet göraatt

Skattekontrollutredningens delbetänkande Kontrollföreligger inte. I
borde införasövervägdes detReavinst Värdepapper SOU 1997:27 om

avyttring aktierskatteavdrag på reavinst vidskyldighet göraatt aven
dock sådanUtredningen ansågoch andra finansiella instrument. att en

delbetänkandet f..borde införas 165skyldighet inte se s.
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Skyldighet skatteavdrag avseende utbetalda ersättningargöra föratt
arbete respektive utgiven och utdelning korresponderar i alltränta
väsentligt med skyldigheten lämna kontrolluppgift.att

Enligt kap. 2 gäller skatteavdrag5 § SBL skall från kontantatt göras
ersättning för arbete och andra i paragrafen angivna ersättningar isom
detta hänseende likställs med ersättning för arbete. kap.I 5 3-5 SBL

i vilka fall skatteavdrag inte skall från de i 2 § nämndagörasanges
ersättningama. kap.Av 5 10 och 11 SBL följer att
Skattemyndigheten kan besluta befrielse från skyldighet att göraom
skatteavdrag från ersättning för arbete i vissa angivna fall. Sådan
befrielse kan exempelvis meddelas skatteavdraget, med hänsyn tillom
den skattskyldiges inkomst- eller anställningsförhållanden eller
grund andra särskilda skäl, skulle medföra avsevärda besvär förav
arbetsgivaren kap.5 10 § 2 SBL.

Skatteavdrag från sådan ersättning för arbete betalas tillutsom en
fysisk skall enligt allmänna eller särskilda skattetabeller 8görasperson
kap. 1§. 8 kap. regleras vadI 14-17 skall gällasom om
arbetsgivaren vid sidan kontant ersättning också utav ger en
naturaförmån. skatteavdraget beräknas då efter förmånernas
sammanlagda värde. Om särskild reglering beträffande förmåns-
värderingen saknas skall enligt kap.8 17 § förmånen värderas

vid inkomsttaxeringen enligt KL.sättsamma som

Beträffande skyldighet skatteavdrag från och utdelninggöra räntaatt
följer kap. 8 § SBL avdraget skall från sådan5 ochgöras räntaattav
utdelning lämnas i och kontrolluppgift skall lämnassom pengar som
för enligt kap. och eller enligt kap.3 22 23 3 27 § LSK. kap.I 5 9 §
SBL i vilka fall skatteavdrag inte skall från ellergöras räntaanges
utdelning. Så exempelvis fallet i fråga och eller utdelning tillär ränta
juridiska undantag för svenska dödsbon till fysiskasamtpersoner

inte bosatta i Sverige.ärpersoner som

Skattekontrollutredningen har med hänvisning till den översyn som-
skett i tillkomstensamband med skattebetalningslagen- funnit attav
det i huvudsak skäl föreslåsaknas några ändringar i reglernaatt om
skatteavdrag. Endast vissa mindre ändringar föranledssom av
utredningens förslag till NLSK har föreslagits. fråga kap.I 3 28 §om

har, i föregåendeLSK det avsnitt 18.2.l.6, föreslagitsnämnts attsom
skyldigheten för aktieägaren lämna särskild uppgift skall slopas ochatt

skyldighet för utbetalaren lämna kontrolluppgift påersättas attav en
utbetalat belopp. skulle leda till skyldighetenDetta göraatt att
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skyldighetBeträffandemotsvarande mån.iutvidgadesskatteavdrag att
funnitinteutredningen dockkupongbolag harskatteavdrag frångöra

analys.genomförasutvidgning kansådan närmareutanatt en
befogenhetregeringen fårföreslagitvidarehar attUtredningen att

kontrolluppgift i vissaskyldighet lämnafrånundantagföreskriva attom
ellerviss formfalldetNLSK. För räntafall kap. §515 aven

enligtkontrolluppgiftsskyldigheten börfrånutdelning undantas
skyldighetenbeträffandegällamotsvarande undantag attutredningen

skatteavdrag.göra

Taxeringsrevision1 8.2.3

flertal lagar,stödmedföretaskanSkatterevisioner ettav
1997:483,skattebetalningslagen1994:200,mervärdesskattelagen

enligtfår företasTaxeringsrevisionm.fl.1988:327fordonsskattelagen
kontrolleraför1990:324, TL,taxeringslagen att§ att3 kap. 8

Sedan den 1fullständigt.riktigt ochfullgjortsenligt LSKskyldigheten
får1996:79SOUl996/97:100,1997:494,SFSnovember 1997 prop.

kontrolleraändamålhaockså atttaxeringsrevision attsom
kanuppgiftsskyldighetfullgöra antasfinnsförutsättningar att som

beskattningsårslöpandekan skerevisioninnebäruppkomma. Det att av
funnitshademöjlighethandlingar. Dennaandraochräkenskaper

juli 1994.huvudsak den 1iavskaffadestidigare men

ÖversynbetänkandetiSkatteflyktskommitté,års1995 avsom
skullereglernaföreslog1996:79 64revisionsreglerna SOU atts.

revisionnödvändigt medfalli vissadetåterinföras, fann att avvar
kontrolldet vidbl.a.anfördesskälSomlöpande år. att av

löpandeunderbehovfannsdelägaredessochfåmansföretag attav
ochföretagetmellanavräkningskontotbeskattningsår stämma av

förlöpande årtill revisionmöjlighetbehövdes attVidaredelägaren. av
kundetiderbetalningssäkring. Långai frågafå underlag annars,om

innanförflytaräkenskapsår,med brutnaföretagvad gälldet.ex.
kontroll.helstför någonbli föremålkunderäkenskapema som

frånkritikförslagkommitténsföljderiksdagRegering och trots
f..1996/97: 100 477jfrremissinstanseråtskilliga s.prop.

institutetåterinfördesSkatteflyktskommittén ävenförslag frånPå
förfåskallrevisioninnebär göras atttredjemansrevision. Det att

dennågonkontrollbetydelse för änuppgifterinhämta somannanavav
iborttredjemansrevisiontillgrundenfrämsta togsrevideras. Den att
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juli 1994 ansåg de uppgifteratt Skattemyndighetenattvar man som
kunde behöva inhämta från tredjeman regelmässigt kunde erhållas

föreläggande enligt SkäletLSK. till det återinfördesgenom att attvar
det visat sig föreläggandemöjligheten inteatt lämpligtettvar
kontrollinstrument i vissa fall. Det kunde svårt för skatte-vara
myndigheten precisera de uppgifter ochatt handlingar ville hasom man
uppgifter Detta fallet särskilt i branschkontroller eller vidom. var
invecklade transaktioner föreföll syfta till skatteundandragandesom

Ävenprop. 1996/972100 473 f.. här genomfördes förslagets. trots
kritik från remissinstanserna.

18.2.4 Revisorers uppgifter

Enligt gällande 10 kap. 10 § ABL fr.0.m. den januari1 1999nu
10 kap. 30 jfr SFS 1998:760 åläggs revisorerna i revisions-att
berättelsen anmärka på rättshandlingar kan föranledasom
skadeståndsskyldighet för styrelseledamot eller verkställande direktör
enligt bl.a. kap.15 1 § LiksomABL. dessa kan revisorn bliäven
skadeståndsskyldig enligt kap.15 2 § ABL han själv eller hansom
medhjälpare uppsåtligen eller oaktsamhet vållat skada. Revisornsav
upplysningsskyldighet enligt kap.10 10 § ABL innefattar bl.a.
skyldighet upplysa något sådant förekommitatt i kap.8om som avses
13 § ABL fr.0.m. den januari1 1999 8 kap. 34 §. Enligt detta lagrum
får styrelsen eller ställföreträdare för bolaget inte företaannan
rättshandling eller åtgärd kan otillbörlig fördel åtannan som ge en
aktieägare eller någon till nackdel för bolaget ellerannan annan
aktieägare. Hit torde exempelvis kunna höra företaget till överprisatt
köpt egendom aktieägare.av en

Fr.o.m. 1992 års taxering gäller enligt 2 kap. 22 § LSK kopiaatt en av
revisionsberättelsen skall fogas till deklarationen den innehållerom
sådana anmärkningar i kap.10 10 § 28-32 §§ ABL,som avses
revisionsberättelsen då oren. Enligt Skattekontrollutredningenanses
SOU 1998:12 198 det dock mycketär ovanligt atts. orena
revisionsberättelser fogas till deklarationen.

ÖversynRedovisningskommittén har i betänkandet redovisnings-av
lagstiftningen SOU 1996:157 föreslagit bestämmelsernaatt om
revisorers skyldigheter och skall samlas i lag, lagenansvar en ny om
revision, skall gälla för alla bokföringsskyldiga företag, intesom om

föreskrivs i lag. Lagen revisionannat bl.a.ersättaattannan om avser
bestämmelserna revision i lagen 1980:1103 årsredovisningom om
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lagen har vadi den föreslagnaBestämmelsernai vissa företag.m.m.
innehållbestämmelser igenomgångna settstort somsammaavser nu

ABL.

Skattetillägg18.2.5

stycketförstaskattskyldig enligt kap. §5 lpåförasSkattetillägg kan en
gällernäringsidkareuppgifter.oriktiga Förhon lämnarhan ellerTL om

harför löntagare. Lagrummetgrundläggande reglerhärvid somsamma
1996/97:1001997:494,SFSnovember 1997sedan den 1 prop.

lydelse.följande

förfarandetundermuntligenpå någotskattskyldigOm sätt änannaten
befinnsoch uppgiftenföruppgift till ledning taxeringenhar lämnat en
gäller,skattetilläggavgift Detsammasärskildskalloriktig, tas ut.en

uppgiftenochmållämnats taxeringuppgift harsådan i ett omom en
sak.godtagits efterhar prövning iinte

påföramöjlighetenharnovember 1997denlagändringen lGenom att
lämnatsuppgifteralla oriktigatillutvidgatsskattetillägg att somavse

påföras densålundaskattetillägg kanmuntligen.på sätt änannat om
ADB-teknikformhjälp någonmedhar lämnatsuppgiftenoriktiga avav

bestämmelsenVidareöverföring.tekniskform äreller någon avannan
utomlands bosatta.försärskild inkomstskatttillämplig på

med %lagrum 40stycket iandrapåförs enligtskattetillägg avsamma
uppgiften haroriktigaOm denundanhållna beloppet.på detskatten

normaltkontrollmaterialmed ledningkunnateller rättasrättats somav
ställetskattetillägget iberäknasSkattemyndighetenförtillgängligtär

efter %avgiftsberäkningen 10periodiseringsfel skerefter Vid20 %.
fjärde stycket TL.tredje5 kap. l § resp.

stycketförsta TLenligt kap. 2 §vidare 5skattetillägg påförs om
skönstaxering.självdeklarationfrånavvikelse har skett genomen
till följdskattpå denberäknas%Tillägget 40 avsom--

skattdenskattskyldigepåförs denskönstaxeringen utöver annarssom
andra stycketEnligteller henne.påförts honomskulle ha samma

grundskett påskönstaxeringpåförasskattetillägglagrum skall även om
kommit ininte hardeklarationensjälvdeklaration och trotsuteblivenav

deklarationskattskyldige. Omtill denföreläggande har sänts utatt
fattadesdå beslutefter det årdecember åretden 31inkommer senast

undanröjas.skattetilläggbeslutetkap. 3 § TLskall enligt 5 om



Uppgiftsslgøldighet232 SOU 1998: l 16

Enligt kap.5 4 § TL skall skattetillägg inte i vissa särskilttas ut
uppräknade fall. Skattetillägg påförs inte rättelsen felräkningom avser
eller misskrivning uppenbart framgår självdeklarationen ellersom av

skriftligt meddelande, inte hellerannat avvikelsen bedömningom avser
yrkande och inte uppgift iett sak. skattetillägg skall inte hellerav en
vid rättelse oriktig uppgifttas i frågaut inkomst tjänst ellerav om av

kapital har eller hade kunnaträttats med ledningrättassom av
kontrolluppgift varit tillgänglig för Skattemyndigheten föresom
november månads utgång under taxeringsåret och skall lämnas utan
något föreläggande. Slutligen skall skattetillägg inte dentas ut om
skattskyldige frivilligt har oriktig uppgift.rättat en

Skattekontrollutredningen har föreslagit delvis ändrade regler frågai
skattetillägg. Om skattetillägget beror på utebliven självdeklarationom

skall detta enligt förslaget undanröjas deklarationen har kommitom
inom två månader efter utgången det år då beslutet fattades. Denav
tidsfrist, inom vilken den skattskyldige kan komma med
självdeklaration och få skattetillägget undanröjt, har således avsevärt
förkortats i förslaget. Om den skattskyldige sannolikt han ellergör att
hon inte har fått kännedom skattetilläggsbeslutet skall beslutetom
undanröjas deklarationen kommer in inom två månader från detom att
den skattskyldige fick kännedom beslutet. skattetillägg kan vidareom
påföras oberoende uppgiften kunnat ellerrättas medrättatsav om
ledning kontrolluppgift kommit före november månadsav som
utgång. Om de förtryckta uppgifterna felaktiga ellerär någon uppgift
saknas skall skattetillägg enligt förslaget kunna påföras den fysiskaom

eller det svenska dödsboet befriad frånärpersonen som-
deklarationsskyldighet uppgifterna fullständiga ochär riktigaom -
underlåter lämna deklaration.att

Regeringen har den 23 april 1998 tillkallat särskild utredare göraatten
förutsättningslös skattetilläggsinstitutetöversyn Dir. 1998:34.en av

Härvid skall utredaren bland undersöka det möjligtannat ochärom
lämpligt samla de administrativa sanktionsreglemaatt i lag.en
Utformningen administrativt sanktionssystemett måste dock enligtav
direktiven i samband med de straffrättsliga sanktionerna pårentses
området. Utredaren skall därför hålla sig underrättad beredningenom

betänkandet Straffansvar för juridiska SOU 1997: 127 ochav personer
i möjlig mån sina förslag efter resultatet den beredningen.anpassa av
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Skattebrott1 8.2.6

skattskyldige,kan denskattebrottslagen 1971:69Enligt
straff förkontrolluppgiftsskyldige ådömasdeklarationsskyldige eller

tillämpningsområde har sedan denSkattebrottslagensolika skattebrott.
lagen i1995/962170 utvidgats så1996:658,juli 1996 SFSl attprop.

skatteområdet.kriminalisering på Deomfattar allstort sett
författningarfanns i och andra påstraffbestämmelser tidigare LSKsom

undertill skattebrottslagenavgiftsområdet fördesskatte- och över
skatteavdragsbrott ochskattebetalningsbrott numerabenämningarna

nedan.skatteredovisningsbrott se

följande lydelse.skattebrottslagen har2 §

oriktig uppgiftmuntligen uppsåtligen lämnarpåDen sätt änannatsom
myndighet lämna deklaration,underlåter tilltill myndighet eller att

föreskriven uppgift och därigenomkontrolluppgift eller gerannan
eller felaktigtundandras det allmännaför skattupphov till fara att

eller döms föråterbetalas till honom självellertillgodoräknas annan
högst årtill fängelse tvåskattebrott i

ha varitden juli frånändrats fr.o.m. 1 1996Skattebrottet har ettatt
alltsåSkattebrottet fullbordasfarebrott.effektbrott till ettatt nu vara

fara förförfarandet upphov tillredanenligt gällande regler attom ger
skatt undandras.

skatteförseelse till böter. Omenligt förringa döms 3 §brottetOm är
fängelse iför skattebedrägeri tillenligtdöms 4 §brottet grovtär grovt

brottVid bedömandetoch högst år.lägst månader ettav omsexsex
mycketdetskall särskilt beaktasskall rörtgrovt omanses som

ellerfalska handlingargärningsmannenbelopp,betydande använtom
iförfarandet ledeller ingåttvilseledande bokföring ett ensomom

omfattning eller isystematiskt eller ibrottslighet störreutövatssom
synnerligen farligfall varit art.annat av

vårdslösådömas förskattebrottslagen kanEnligt 5 § ansvar
harfängelse i högst år.skatteuppgift till böter eller Lagrummetett

följande lydelse.

oriktigoaktsamhet lämnarmuntligenDen på sätt änannat av grovsom
skattupphov till fara förmyndighet och därigenomuppgift till attger

återbetalastillgodoräknas ellereller felaktigtundandras det allmänna



234 Uppgiftsskyldighet SOU 1998:1 16

till honom själv eller döms vårdslösför skatteuppgift till böterannan
eller fängelse högsti år.ett

Om gärningen med hänsyn till skattebeloppet och övriga
omständigheter mindre allvarligär skall dömasinte tillart,av ansvar
enligt första stycket.

Enligt 6 skattebrottslagen§ kan ådömas för skatteavdragsbrott.ansvar
Lagrummet har följande lydelse.

Den uppsåtligen eller oaktsamhet underlåter fullgörasom av attgrov
skyldighet skatteavdrag pågöraatt föreskrivssätt isom
skattebetalningslagen 1997:483 döms för skatteavdragsbrott till böter
eller fängelse högsti år.ett

I fall skallringa dömasinte till enligt första stycket.ansvar

Bestämmelsen har denna lydelse sedan den 1 november 1997 SFS
1997:486. 1996/97:lO0. Tidigare gällde straffansvar förprop. även
skyldighet Ändringeninbetala skatt innehållitsatt försom annan.
skedde i samband med tillkomsten skattebetalningslagen. Skälet tillav

betalningsbrottet avskaffadesatt enligt Skattebetalningsutredningenvar
bl.a. det knappast kunde betvivlasatt det i första hand riskenatt attvar
drabbas ställföreträdaransvar enligt 77 § dåvarande uppbördslagenav a
nuvarande kap.12 skattebetalningslagen6 § mil. lagrum hadesom

avhållande verkan både i det enskilda fallet och generellt. Vidareen var
det erfarenhetsmässigt ofta så arbetsgivare saknadeatt vilja ellersom
förmåga betala skatten lät bli lämnaatt uppbördsdeklarationatt och
gjorde sig därmed också skyldig till skatteredovisningsbrott enligt §7
skattebrottslagen prop. 450. Ytterligare skäl avkriminaliseraett atts.
betalningsbrottet det rådde bristande enhetlighetatt ivar
ansvarshänseende mellan skyldigheten betala arbetsgivaravgifteratt
och skyldigheten betala innehållna skatter, då skyldighetenatt betalaatt
arbetsgivaravgifter inte kriminaliserad SOU 1996: 100 361.var s.

Enligt 7 § skattebrottslagen kan ådömas för skatteredovisnings-ansvar
brott. Lagrummet har följande lydelse.

Den falli 2 påiänannat muntligensom, sätt änannatsom avses
uppsåtligen lämnar oriktig uppgift till

myndighet, uppgiften förhållande har betydelserör förom som
skyldigheten för honom eller betala skatt,attannan
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innehålla skatt eller lämnaskyldig för honomnågon är attsom
motsvarande underrättelse, uppgiftenellerkontrolluppgift rörom

fullgörande eller förför skyldighetenshar betydelseförhållande som
skatt,eller betalaför honomskyldigheten attannan

högsttill böter eller fängelsedöms för skatteredovisningsbrott i sex
månader.

fall uppsåtligen2gäller den iDetsamma i änannat avsessomsom,
sådantföreskriven uppgift angåendeunderlåter lämnaatt en

tillstycket eller någonförsta 1 2förhållande i som avsesangessom
skalluppgiftenendast under förutsättninggäller dockdär. Detta att

ochföreläggande eller intelämnas anmaningutan avser egen
självdeklaration.

andra stycket.enligt första ellerdömas tillfall skallI interinga ansvar

skattebrottet,uppsåtsreglema för det passivajuli 1996 harSedan den 1
det inte längreuppgifter, ändrats sålämnaunderlåtenhetend.v.s. attatt

undandra skatt,underlåtenhetenmednödvändigt avsikten är attär att
uppsåtsregler gäller.vanligautan

vårdslösdömas föruppgiftsskyldigekan denlagEnligt 8 § samma
oaktsamhet.begåsgärningenskatteredovisning grovavom

försvarandeuppgiftsskyldige dömas fördenEnligt kan10 § av
följande lydelse.harskattekontroll. Lagrummet

åsidosätteroaktsamhetelleruppsåtligenDen grovavsom
bevaraföra ochskyldigheteller sådanbokföringsskyldighet att

därigenomuppgiftsskyldiga ochföreskrivs förräkenskaper, vissasom
vidkontrollverksamhetmyndighetsförtill faraupphov attger

dömsavgift allvarligt försvåras,skatt elleruppbördberäkning eller av
årfängelse högst tvåtill böter ellerfärsvårande skattekontroll iför av

och högstmånaderfängelse lägsttillbrottet ieller, är grovt, sexom
fyra år.

första stycket.till enligtfall dömsI ringa ansvar

vidtarfrivilligtenligtfrån 2 8befrias denEnligt 12 § somansvar -
ellertillgodoräknaskan påföras,skattenleder tillåtgärd attsom

lagrumstycketEnligt andrabelopp.medåterbetalas rätt samma
uppfyller sådanfrivilligtdenförhellerinträder inte somansvar

i 10skyldighet avsessom
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överväganden18.3 och förslag

Uppgiftsskyldigheten vad transaktioner mellan fåmansföretag ochavser ett
dess ägarkrets skall ligga hos fåmansföretaget i stället för hos
företagsledare mfl. Vidare skall kontrolluppgift lämnas fåmansägtettav
aktiebolag bolaget lämnat sådant lån skall beskattas enligtom 3 § lsom

sjunde nionde styckena SIL. Samtidigt har skyldighetenmom. enligt 2-
kap. 22 § LSK till deklarationen bifoga Förteckningatt förbjudna lånom
enligt ABL slopats. Förslaget innebär ändringar i kap.2 13, 16, 22, 24 och
25 §§ paragraf, 3 kap. 4 bsamt § LSK.en ny

183.1 Syftet med uppgiftsskyldigheten

Den grundläggande tanken bakom skyldigheten lämna uppgifter tillatt
ledning för taxeringen varjeär skall påförasatt den skattperson som
följer de materiella skattereglerna. Uppgiftsskyldigheten kan såledesav

medel höja kvalitetenett beslutpåatt taxering.ses som om

Det torde omöjligt utformningenatt reglervara genom av om
uppgiftsskyldighet förhindra de går för lämnaatt oriktigaattsom
uppgifter också det. Hur uppgiftsskyldighetengör konstrueras kanän
den förfogar exempelvisöver aktiebolag tillett bolagetsom eget attse
underlåter skatteavdrag ochgöraatt kontrolluppgift så ägarenattavge
därefter kan utelämna lönen i den självdeklarationen. Förfarandenegna

detta slag kan med bortseende från den granskningav utförssom-
bolagets revision ofta uppmärksammasgenom enbart videgen -

taxeringsrevision eller liknande kontrollåtgärd. Uppgiftsskyldigheten
kan däremot minska risken för misstag hos den har ambition attsom en

Det vidaregöra rätt. möjligtär den konfronterasatt med direktsom en
ställd fråga något mindre benägenär lämna oriktiga uppgifteratt vadän
han eller hon skulle ha varit frågan aldrig ställts. Besvarandetom av
frågan det påtagligtgör svårare hävda okunnighet elleratt god tro.

Det anförda leder till slutsatsen uttryckliga bestämmelseratt om
uppgiftsskyldighet har sitt värde i frågastörsta sådanaom personer som
i princip uppträder lojalt skattesystemet.gentemot Att reglergenom om
uppgiftsplikt eliminera skattefusk omöjligt.är
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Valet uppgiftslämnare18.3.2 av

till tillhörfrån fåmansföretagförmånerSåvitt gäller ett personer som
fråninformation kunna inhämtaserforderligföretagets ägarkrets synes

uppburit förmånennämligen denkategorier,följandenågon tre somav
företagsledare ellernärstående,den delägarendelägaren eller
delägaren eller denuppgiftsplikten hosläggafåmansföretaget. Att

skalldet där beskattningennaturligt eftersomnärstående kan sig ärte
blankettkap. 24 § LSK,enligt dagens se 2ske. Så sker också system

nackdelar med sådan ordning.urskilja fleradockgårK10. Det att en
Relevantasannolikt ganska ineffektiv.slaguppgiftsplikt dettaEn ärav

uppgiftsplikt tordegrund dennaenbart påuppgifter kommer avsom
grund glömskaden skattskyldige påsådanainte andra än avsomvara

obligatorisktjfrskulle ha förtigit ovan. Etteller okunnighet annars
medskattemyndigheterna belastasvidareuppgiftslämnande medför att
ochuppgifter från delägareointressantaantalmycket stortett

med företaget.mellanhavanden Detinte haft någranärstående ärsom
följafortlöpandeför skattemyndigheternasvårtdessutom attytterst upp

uppgift.skall lämnavilka som

företagsledarenuppgiftsskyldigheten påför läggatalaVad kan attsom
aktuellttransaktionerföretaget inormalt företräderdenneär att av nu

ekonomiska effekter.transaktionensfull insyn idärmed harslag och
flera företagsledarefåmansföretag kan hadockproblemEtt är att ett

Är till vilkenställningfallet måstesåflera ägarkretsar.och tas
transaktioner.uppgift genomfördaskall lämnaföretagsledare omsom

fåmansföretaget.anställd ividare intebehöverföretagsledareEn vara
till denhar tillgångvidaresäkert dennedärför inteDet utanär att

för fullgörabehövsadministrativaoch deinformation attresurser som
iknappast kommaandra skäl kan detdessa ochuppgiftsplikten. Av

företagsledaren.uppgiftsskyldigheten hosfråga placeraatt

uppgiftsplikten hosläggaalternativet,återståendeDet att
Skyldighetenlämpligaste.tvivel detframstårfåmansföretaget, utan som

ägarkrets kanoch dessmellan företagettransaktionerinformeraatt om
de allmänna reglernaredan enligtmed vadsamordnasdärigenom som

skatt ochavdrag förvad gällerföretag/arbetsgivarepåankommer ett
kontrolluppgifter.lämnande av

handensammanfattningsvis vidanfördaDet att enger
transaktioner mellansikte påuppgiftsskyldighet etttarsom

fåmansföretaget.fullgörasägarkrets böroch dessfåmansföretag av
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Tillräckliga skäl vid sidan dennaatt uppgiftsplikt ha särskilda reglerav
för företagsledare eller delägare eller närstående tillärpersoner som
delägare föreligger inte. Nuvarande regler detta område därförsynes
kunna upphävas.

18.3.3 Uppgiftsskyldighetens omfattning m.m.

l samband med behandlingen de materiella reglerna har vi lagt framav
förslag hur olika transaktioner mellan fåmansföretag ochom ett

tillhörande företagets ägarkrets skall behandlaspersoner i
skattehänseende. Förslagen har bl.a. företagets förvärvavsett av
egendom avsedd för företagsledarens privata bruk, företagets förvärv
till överpris och överlåtelse till underpris delägares uthyrningsamt av
lokaler till och upptagande lån hos företaget. Vår principiellaav
utgångspunkt har varit förmåner fåmansföretagatt ettsom
tillhandahåller delägare skall beskattas på sätten samma som om
företaget inte varit fåmansföretag, dvs.ett normalt lön inkomstsom av
tjänst och utdelning inkomst kapital. På viktigtannars som ettav
område, nämligen beträffande lån från företaget, innebär dock vårt
förslag i egenskap delägareatt i fåmansföretagen ettperson av
kommer behandlas på heltatt delägare isätt andraannat än företag.
Enligt vårt förslag beskattas delägaren såsom inkomst kapital för ettav
belopp motsvarande 150 % utgivet lånebelopp och får motsvarandeav
avdrag vid återbetalning lånet. Nuvarande regler för lön tillav
företagsledares barn behålls också.

Den betalar lön, arvode, andra ersättningar och förmånersom som
skattepliktig inkomstutgör tjänst enligt kap.3är 4 § skyldigLSKav att

lämna kontrolluppgift därom. Skattekontrollutredningen föreslår i sitt
slutbetänkande SOU 1998:12 i princip motsvarande skyldighetatt en
skall införas i fråga utdelning från s.k. kupongbolag för s.k.om
avstämningsbolag föreligger redan i dag skyldighet lämnaatt
kontrolluppgifter avseende utdelning. I betänkande föreslåssamma
vidare skyldighet för arbetsgivare lämna kontrolluppgiftatten om
ersättning till anställd förgetts denneut upplåtitattsom
privatbostadsfastighet eller egendom till arbetsgivaren.annan
Skyldigheten lämna kontrolluppgift sammanfalleratt på det hela taget
med skyldigheten skatteavdraggöra se kap.att 5 2 och 8 skatte-
betalningslagen /l997:483/.

Av det anförda följer nuvarande regler kontrolluppgiftatt avseendeom
inkomstslaget tjänst i förening med Skattekontrollutredningens förslag
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kapitalskyldighet avseende inkomstslagetdennautvidgning avom
fåmansföretag till delägareförmåner frånallatorde täcka nästan ett

uppburitsammanhang.i förevarande Denintresseär somsom av
kontrolluppgift lämnats eller inte,därtill,förmånen är oavsett om

kan medi sin självdeklaration.redovisa förmånen Detskyldig att
ytterligareskyldighet lämnahärtill diskuterashänsyn attom en

med andra 0rdegentlig funktion. Fråganuppgifter skulle fylla någon är
redovisakontrolluppgift skulle underlåtavanligden i att enenom som

egendomexempelvis nyttjande företagetsavseendeutgiven förmån av
särskiltuppgiftsplikten utformasdettakan förmås sätt.göraatt om

föregående talar mycketi detbesvara. Sominte lättFrågan antyttsär att
uppgiftsplikt någotlångtgåendedenför inte utgörmestatt ens

utökaduppsåtligt fusk. Enverkningsfullt hinder mot
och därmedöka kunskapsnivånemellertidinformationsskyldighet kan

villföretaguppgifter lämnaskvaliteten på göra rätthöja somsom av
direkta frågor.påogillareller i fall osantattvart svara

skäl åläggabakgrunden finnasredovisadedenkanDet attmot nu
förgällergår vaduppgiftsskyldighetfåmansföretag utöver somsomen

alternativkategorin. Två olikadeninte tillhörföretag varasynessom
utökade uppgiftsplikt. Ettdennautformningenvidaktuella av

till sini bilagaförsta åläggasför detfåmansföretag kan att en
ochförekomstenantal frågorpåsjälvdeklaration ett avomsvara
vadoch ioch ägarkretsenmellan företagettransaktionerinnehållet i

kontrolluppgifter.lämnaderedovisats itransaktionernamån
kvalitetensikt höjaåtminstone påskullefrågornaBesvarandet av --

till grund fördärjämte liggakundekontrolluppgifterna ochpå ensvaren
skyldighetinföraalternativetandrafördjupad granskning. Det är att en

redovisakontrolluppgifter avseende delägareiför fåmansföretag att
förekomstenandra förmånerlön ochbara utgiveninte ävenutan av
enligt företagetsoch delägareföretagettransaktioner mellanvissa som

delägaren.förmån förskattepliktigupphov till någonmening inte gett

sidankan åsjälvklart.alternativ inte DetdessaValet mellan är ena
till ochställningfåmansföretagetändamålsenligtframstå tarattsom

mellan företagettransaktionerförekommandelämnar information om
kontrolluppgifter imed upprättandesambanddelägarkretsen ioch av

sinskall lämnaföretagettidpunkt dåvid denstället för senare
upplysningarefterhand skulle lämnaiföretagetsjälvdeklaration. Att

förefaller nämligenoriktigakontrolluppgifteravgivnavisar ärattsom
förmedelkontrolluppgifterutnyttjasärskilt troligt.inte Mot att som

inteinformationdvs.karaktär,allmäninformation sommerav



240 Uppgifisskyldighet SOU 1998: 16l

omedelbart kan läggas till grund för beslut skatt, talar å andra sidanom
innehållet i kontrolluppgifter normalt inteatt underkastas någon

materiell prövning registreras i befintligt skick. Till sakenutan hör
också kontrolluppgift rimligen inte kan innehållaatt upplysningaren

gäller transaktioner mellan fåmansföretaget och någonsom annan
den kontrolluppgiftenän utfärdad för. En fullständigärperson som

överblick den tillkommande information företaget lämnarav som
förutsätter därför Skattemyndigheten får tillgång tillatt samtliga
kontrolluppgifter avseende ägarkretsen. Att samla denna information
torde upphov till administrativa problem särskilt delägarna ärge om
bosatta skilda håll.

Det sagda vid handen fåmansföretagets självdeklarationatt ärger en
lämpligare plats för lämnande kompletterande information änav
företagets kontrolluppgifter. I avseende finner vi dock företagetett att
bör lämna kontrolluppgift. gällerDetta sådana lån enligt vårtsom
förslag skall beskattas enligt 3 § 1 sjunde nionde styckena SIL.mom. -

fåmansföretagEtt bör sålunda i kontrolluppgift förekomstenange av
skattepliktigt penninglån från företaget.

Uppgiftsskyldigheten i övrigt bör lämnas i företagets deklaration.
Sådan uppgiftsskyldighet kan således avtal överlåtelse elleravse om
upplåtelse egendom och andra rättshandlingar mellan företaget ochav
delägare i företaget eller delägare närstående person.

Det viktigt utökad uppgiftspliktär detta slag inteatt vållaren av
företaget marginellt extraarbete.än Avtal gäller transaktionermer som

obetydligt värde bör uttryckligen undantas. förhindraFörav att
dubbelarbete bör uppgift inte heller lämnas i de fall då avgivna
kontrolluppgifter innehåller erforderlig information vadom som
förekommit mellan företaget och delägaren.

Med den skisserade utformningen kan den utökadenu
infonnationsplikten i fåmansföretagets självdeklaration rörande
mellanhavanden med tillhörande ägarkretsen karaktäriseraspersoner

komplement till de krav följer de allmännaett reglernasom som av om
uppgiftsskyldighet. Värdet den utvidgade plikten består främst iav att
den sprider kunskap de materiella skattereglema och därmed ocksåom
tydliggör risken för sanktioner avi form skattetillägg och straff för den

avviker från dessa regler. denFör medvetet lämnarsom som
ofullständiga eller uppgifter kan det förhållandet- i likheträttaosanna
med vad gäller vid tillämpning dagens klarläggas barasystemsom av -

taxeringsrevision eller liknande granskning.genom
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iuppgiftsskyldighetm.fl.företagsledarensmedförVårt förslag att
företagetochhonommellantransaktionerbeträffandeLSKkap. 24 §2

fåmans-stället åläggsuppgiftsskyldighet ivissavskaffas och att
kap. 4 §härvid i 3följdändring krävsLSK. Enkap. 16 §iföretaget 2
kontroll-lämnaskyldighetenförslagetinnebärVidare attLSK. att

LSK.b §paragraf, kap. 43ireglerasangående lånuppgift en nym.m.
emellertidviföreslårlagstiftningsarbetepågåendetillhänvisningMed
28§ LSKenligt kap.3uppgiftsskyldighetdenändringingen somav

kupongbolagfrånellerutdelningfått räntaåvilar den som
18.2.1.5.avsnittdir.1996:76,Kupongskattelagsutredningen, se
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Fåmansägda handelsbolag19

Inledning19.1

fåmansföretagbådereglerna har gälltbehandladetidigareFlera deav
hittillshandelsbolag. Vi harfåmansägdaochfåmansaktiebolag

behandlasdetta kapitelfåmansföretagen.behandlat Ihuvudsakligen
handelsbolag.fåmansägdagällerregler som

hänseendeni flerahandelsbolag byggerförskatterättsliga reglernaDe
finns i lagen 1980:1102bestämmelsercivilrättsligapå de omsom

grundläggandeNågrabolag, HBL.enklahandelsbolag och
redovisas.inledningsvisdärförbörbestämmelser i HBL

juridisk EtthandelsbolagetaktiebolagLiksom ärett person.en
har avtalateller fleratvåföreligger, gemensamthandelsbolag attom

iförtsbolaget hari bolag ochnäringsverksamhetutöva
kraft denhar iregelHBL. Dennakap. 1 § trätthandelsregistret 1

infört iinte bolagetkrävdestill detta datumjanuari 1995. Framl att var
fysiskaSåväl1992/932137.1993:760,handelsregistret SFS somprop.

delägarnahandelsbolag ochidelägarekanjuridiska ettvarapersoner
Även omyndiga kanutländska företag.ochutlänningarkan bådevara

ibestämmelsernakanställningstagandesistnämndaViddelägare.vara
fåavtalsjälv ingåunderårigsföräldrabalkenkap. rätt9 att m.m.om

betydelse.

sigrättsfrågomaisjälva bestämmautsträckningiDelägarna kan stor
kap. § HBLde enligt lbolagsavtal lavtaldetemellan somgenom

inte gårreglerfinns, dvs.indispositiva reglerskall träffa. De somsom
således främsttredjerättsforhållandet tillgälleravtala bort,att man,

delägarnaregelsådanfordringsägare. Enbolagets ärförhållandet till att
kap. 20 §förpliktelser 2handelsbolagetsföransvarigasolidarisktär

inte ifinnsfinns imotsvarande det ABL,låneförbud,NågotHBL. som
HBL.
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Även vad gäller beskattningen bör några grundläggande regler
inledningsvis redovisas. Huvudprincipen enligt 53 § 2 KL jämtemom.
punkt 10 anvisningarna till 53 § KL 6 § 2 SILav samt är attmom.
handelsbolaget inte skattesubjekt, d.v.s.är det inte själv för sintaxeras
inkomst med undantag för statlig fastighetsskatt sedan den jan.lm.m.
1997, SFS 1996:1402. Bolagets nettointäkt påförs i stället delägarna
med belopp deras andelar intäkten.motsvarar Om bolagsmansom av

sin andel skall han elleravyttrat hon härutöver beskattas för eventuell
vinst grund innehavet. Delägarna också skattskyldigaär för denav
förmögenhet finns i handelsbolaget i den mån sådan förmögenhetsom

skattepliktigär och i den mån delägarna skattskyldiga förär
förmögenhetsskatt.

Innan bolagets nettovinst kan räknas fram skall varje bolagsman
tillgodoräknas belopp delsett arvode för förvaltningmotsvararsom av
bolaget, dels på hans i bolagetränta vid räkenskapsårets början
innestående kapital, såvida inte har avtalats. Bolagetsannat
nettoresultat räknas härefter fram kostnaderna avräknas frånattgenom
bruttointäkterna, avskrivningar sker på bolagets anläggningstillgångar
och vissa tillåtna fondavsättningar Därefter kangörs. nettointäkten
fördelas. Handelsbolagets intäkter och kostnader sammanställs för
inkomst kapital för sig och for inkomst näringsverksamhet forav av
sig. Så alla intäkter hänforligagott tillär inkomstsom av
näringsverksamhet. Att så fallet framgårär punkt 1 tredje stycketav
och punkt andra2 stycket anvisningarna till 22 § KL. All ochräntaav
utdelning således hänförlig tillär inkomst näringsverksamhet,av
reavinster och reaförluster likaså såvitt gäller fastigheter ochutom
bostadsrätter inte omsättningstillgångar.är sistnämndaI fallsom
beskattas delägaren under inkomst kapital. framgårDetta attav av
sådana tillgångar inte räknas i punkt l tredje stycketupp av
anvisningarna till 22 § VidKL. avyttring sådana fastigheter ochav
bostadsrätter beskattas dock återförda värdeminskningsavdrag och
värdehöjande reparationer i inkomstslaget näringsverksamhet se
avsnitt l9.3.l. delägareEn beskattas i princip inte under inkomst av
tjänst i fall då reglerna för fåmansägdaän handelsbolagannat i punkt
14 anvisningarna till 32 § KL tillämpliga. Om delägarenärav är en

juridisk frånsett dödsbon hänförs generellt all inkomst tillperson - -
näringsverksamhet.

En grundläggande bestämmelse finns i punkt 9 anvisningarnaannan av
till 32 § vilkenKL framgår delägare fysiskatt ärav taren som person

inkomst i form avlöning från bolaget i det inkomstslag till vilketupp av



SOU 1998:116 Fåmansägda handelsbolag 245

bolagets inkomstinkomst hänförs, dvs. normalt näringsverksamhet.av
Oavsett delägaren civilrättsligt kan anställd bolagetsettom vara av
skall lönen inkomstslag.således i detta Vidare gäller enligttas upp
18 all inkomst näringsverksamhet§ KL SFS 1993:1541 attnumera av

bedrivs handelsbolag räknas till ochettsom av sammaen
förvärvskälla. innebär överskott och underskott i bolagetsDetta att
olika verksamheter kan kvittas varandra.mot

fördelasHandelsbolagets nettointäkt skall, mellansagts,som nyss
delägarna förhållande till deras andel bolagets inkomsti annatav om

allt väsentligt hänförlig tillinte överenskommits. Inkomsten iär
Under vissa omständigheter kaninkomst näringsverksamhet.av

kapital. gäller exempelvis-inkomsten dock inkomst Dettautgöra av
näringsfastighet eller bostadsrättframgått vid avyttring avsom ovan -

räntefördelning.enligt reglernaäven ommen

beskattning kan vissräntefördelning vidEnligt lagen 1993:1536 om
kapitalinkomst, s.k. positivförvandlas tilldel näringsinkomstenav

innebär den delPositiv räntefördelningräntefördelning. att av
avkastning kapitalskälig på investeratnäringsintäkten motsvararsom

räntefördelning skerkapital. Negativskall hänföras till inkomst närav
negativt.andelen i bolagetjusterade ingångsvärde på Ettdelägarens är

följd från bolaget ellertillnegativt ingångsvärde kan uppstå uttagav
negativauttnyttja jfr nedan.delägaren kunnat Detunderskott som

bolagets dvs.fördelningsbeloppet ränteberäknas ochingångsvärdet
medmedan delägaren medges avdragdelägarens näringsinkomst ökar

fördelningkapital.beräkning inkomst Dennabelopp vid avsamma av
kapital skallnäringsverksamhet och inkomstinkomstmellan avav

ochskett mellan delägarnafördelning nettointäkteneftergöras att av
Även avsättningar tillför sig.varje delägarehosgörs
periodiseringsfonder och/l993:l538/periodiseringsfond lag om

varjeexpansionsmedel för/l993:l537/expansionsmedel lag görsom
delägare för sig.

Särskildareavinstberäkning.skerandelen i handelsbolagetOm avyttras
infördes år 1988 SFSingångsvärdetför beräkningregler av

anvisningarna till 36 § KL.punkti dåvarande 21988:1518 av
blandi innebärsin plats 28 § SIL. DeReglerna har attannatnumera

bolaget och minskastillskott tillingångsvärdet skall ökas med senare
skattepliktigamed deVidare ska det ökasfrån bolaget.med uttag

haftde avdragna underskottoch minskas medinkomster ägarensom
ingångsvärdet kallas detberäknadeinnehavstiden. såunder Det sätt

ingångsvärdet betydelse intejusterade harjusterade ingångsvärdet. Det
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bara vid beräkning reavinst på grund avyttring andelenav utanav av
vid den löpande beskattningen.även Fördelningsunderlaget för

räntefördelning och takbeloppet för expansionsmedel beräknas med
utgångspunkt i det justerade ingångsvärdet.

sambandI med 1990 års skattereform infördes särskilda regler
beträffande fåmansföretag i 3 § 12 SIL för förhindraatt attmom.
arbetsinkomster från aktiebolag omvandlades till lägre beskattadett
utdelning respektive reavinst. Handelsbolagen kom inte omfattasatt av
dessa regler. Efter det hade uppmärksammats detta kundeatt att
uttnyttjas skattemässigt trädde lagen 1992:1643 särskilda reglerom
för beskattning inkomst från handelsbolag i vissa fall, den s.k.av
överlåtelselagen, i kraft den januari1 1993. hadeDet enligt skrivelse
till riksdagen skr. 1992/93:l38 blivit mycket vanligt att
handelsbolagsandelar överläts med tillhörande årsvinst och syftetatt
med detta i många fall endast inkomst arbete skulleatt egetvar av
omvandlas till lägre beskattad kapitalinkomst.

Lagen sikte på överlåtelser fysisk ellertar dödsbosettav en persons
andel i handelsbolag till fysisk bosattett i Sverige.än Omannan person
köparen exempelvis aktiebolag skulleär skattefördelar kunnaett stora
uppnås inkomster i aktiebolaget kunde kvittas den förlustmotom som
kan uppkomma handelsbolaget likviderasnär jfr exempel i RSV:s
handledning för 1998 års taxering, del 1171. förhindraFör atts.
sådana transaktioner gäller andra beskattningsbestämmelser vid sådana
överlåtelser. Huvudregeln överlåtarenär reavinsten vidatt tar upp
överlåtelse andelen inkomst näringsverksamhet i stället förav som av
kapital. lagen harl utvidgat närståendebegrepp införts jämförtett med
stoppreglernas definition närståendebegreppet i punkt 14 trettondeav
stycket anvisningarna till 32 § KL. innebärDet dödsbonäratt ettav
säljer andel skall delägare i dödsboet också närstående.en anses som

frågal svenska rättssubjekt gäller överlåtelselagen endast närom
handelsbolagsandelen säljs till juridisk Om överlåtelselagenen person.
inte tillämplig och andelen säljs frånär fysisk tillen person en annan
fysisk bosatt i Sverige gäller dock i vissa särskilda fall andraperson
regler för förhindra skatteundandragande. Så falletatt är när
handelsbolaget aktier i fåmansföretag i vilketäger andelsägaren harett
varit verksam i betydande omfattning så 3:12-reglerna skulleatt vara
tillämpliga. Vid sådan andelsförsäljning skall hälften den delen av av
reavinsten kan belöpa aktiernapå beskattas intäktsom anses som av
tjänst enligt 24 § 7 SIL. Det infördesmomentetmom. nya genom
lagändring trädde i kraft den januaril 1996 SFS 1995: 1626.som
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Företagsskatteutredningen har i sitt slutbetänkande SOU 1998:1
föreslagit ändringar i bl.a. punkt anvisningarnal till 22 § KLav
angående uttagsbeskattning vid underprisöverlåtelser, vilken
bestämmelse har betydelse beskattningvid handelsbolagen och dessav
delägare. Enligt förslaget införs definitioner vad medav som avses

och marknadsvärde. Vidare uppställs villkor gåruttag ut attsom
bestämmelsen beskattning utdelning och reavinst påom av
kvalificerade andelar i fåmansföretag inte skall urholkas genom en
underprisöverlåtelse. det fall handelsbolagFör aktieatt ett avyttrar en
eller andel i svenskt aktiebolag med reavinst föreslåsettannan
dessutom bestämmelser gälla. det följande viI utgår emellertid frånnya

gällande bestämmelser.nu

fåmansägda19.2 handelsbolagBegreppet

Bakgrund19.2.1

När stoppreglerna ursprungligen infördes träffade reglerna såväl
aktiebolag handelsbolag. förhållande kritiserades emellertidDettasom
starkt eftersom de främsta syftena med stoppreglernaett attav var
förhindra kringgående dubbelbeskattningsreglerna. Eftersomett av
handelsbolag enkelbeskattas detta skäl inte relevant förvar
handelsbolagen. skattereformGenom 1990 års skedde genomgripande
förändringar. Begreppsdefinitionerna ändrades fåmansföretag inteså att
längre handelsbolag.inkluderade den mån reglerna skulle gällaI även
handelsbolagen särskilt de omfattade fåmansägdaävenattangavs
handelsbolag, begrepp fick sin definition prop.ett som egen
l989/90zl Vi har kommenterat denna definition i avsnittl0 602.s.
2.1.2. Som framgår kommentaren definitionenöverensstämmerav av
begreppet fåmansägt handelsbolag i princip med definitionen för
fåmansföretag. fåmansägt handelsbolag räknas enligt punktSom 14
tionde stycket anvisningarna till nämligen32 § KLav

handelsbolag, fysisk eller fåtal fysiskaa vari etten person personer
andelsinnehav eller på har bestämmandesitt sättannat ettgenom

injlytande; samt
b handelsbolag, verksamhet uppdelad verksamhetsgrenarpåärvars

oberoende såvidavarandra, andels-ärsom av en person genom
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innehavet, avtal eller på därmed jämförligt har den reellasätt
bestämmanderätten sådan verksamhetsgren.över

Definitionen kompletteras med bestämmelse elfte stycket vaden om
skall med i fåmansföretag och fåmansägdaägaresom avses

handelsbolag. Kompletteringen kan mindre lämplig såvittsynas avser
handelsbolagen, eftersom begreppet inte återfinns i definitionenägare

sådana bolag. Avsikten torde emellertid markeraatt ävenattav vara
indirekta innehav ägande andelar i handelsbolag skall beaktasettav
vid bedömningen storleken fysisk andelsinnehav.av av en persons

överväganden19.2.2 och förslag

fåmansägt handelsbolagEtt föreligger fyra eller färre fysiskaom personer
har bestämmande inflytande i bolaget sitt andelsinnehav eller påett genom

Andelar makar och deras barnsätt. under årägs 18annat som av anses
ägda fysiskav en person.

19.2.2.1 Huvudregeln

Vi har i fråga fåmansföretagen föreslagit fåtal skallatt ettom
bestämmas till fyra eller färre avsnittse Medlemmar2.2.2. ipersoner
kärnfamiljen räknas därvid Dessa skall enligt vårsom en person.
föreslagna definition aktier eller andelaräga änmotsvararsom mer
hälften för samtliga aktier eller andelar företaget.irösternaav

frågaI de fåmansägda handelsbolagen skall enligt den gällandeom nu
definitionen högst fåtal ha bestämmande inflytandeett ettpersoner

sitt andelsinnehav eller fåtal harEttsätt.annatgenom samma
innebörd i definitionen fåmansföretag. Av skälsom av samma som
beträffande fåmansföretagen jfr avsnitt finner2.2.2 uttrycketatt ett
fåtal bör med fyra eller färre. finns enligtersättas Det vår mening
däremot ingen anledning ändra på kravet dessa skall haatt att personer

bestämmande inflytande i bolaget grund sitt andelsinnehavett av
eller genom bolagsavtalet för fåmansägtsättannat att ett
handelsbolag skall föreligga. Vad gäller andelar makar ochägssom av
barn under år bör dessa på i frågaarton sättsamma som om-
fåmansföretag räknas innehavdasom av en person.-
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Filialregeln19.2.2.2

beträffande fåmansföretagen finns inte anledningskälAv samma som
handelsbolagens filialregel.ändra påatt

till underprisUtköp19.3

gällandeFörarbeten och19.3.1 rätt

behandlasanvisningarna till 32 § KLfjärde stycketpunkt 14l av
fåmansföretag till underprisfrån seutköp egendomdelägares av

handelsbolag endast såvittgäller fåmansägdaavsnitt Regeln7.1. avser
följande lydelse.harutköp privatbostad. Lagtextenav

närståendeeller delägarefåmansföretagdelägareForvärvar i person
marknadsvärde,egendomensföretaget till lägreegendom från pris än

hos förvärvarenmotsvarande skillnaden beskattasskall beloppett som
också delägare fåmansägtgällerintäkt Vad itjänst. närsagtsav nu

egendomnärstående förvärvareller delägarehandelsbolag person
hus elleregendomen omfattar sådantfrån handelsbolaget, avserom

blir eller kan kommaoch med förvärvetsådan lägenhet i antas attsom
tomtmarkfjärde stycket eller§ andra ellerbli privatbostad enligt 5 som
tillämpasbostad.bebyggd med sådan Första intebli meningenavses

och denne harförvärvar egendomenföretagsledarendetnär är som
förvärv egendomen.stycket vid företagetsbeskattats enligt första av

alltså endastfåmansägda handelsbolagen gällerdeFelprisregeln för
bostadsrätterfastigheter ochnärståendes utköpdennedelägares eller av

under marknadsvärdet.till prisbolaget ettur

handelsbolagdelägare ifelprisregeln påtillämpningEn ettenav
förmånen inkomstskallinnebär således delägaren taatt avupp som

pensionsgrundande ochintedetta slagtjänst. Tjänsteinkomster ärav
socialförsäkringsavgifter jfr avsnitt 4.1.hellerföranleder inte

förvärvadedeninträder endastBeskattningskonsekvensen om
bliri och med förvärveteller lägenhetegendomen omfattar hus som

tomtmarkprivatbostad. gällerkomma bli Dettaeller kan ävenattantas
sambandtillkom isådan bostad. Regelnbli bebyggd medsom avses
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skatterättsliga begreppendå deskattereform,med års1990 även nya
Enligtnäringsfastighet infördes i §och 5 KL.privatbostadsfastighet

bostaddetta lagrum räknasstyckena ioch fjärdeandra somen
for ellerden användsbaraprivatbostad inte när permanent-

närståendeeller någon honomför närfritidsboende ävenutanägaren
förebostad. bostadensådan Attanvändasden avseddär att ensom

inte dentid hindrar såledesunder längrevarit uthyrdförsäljning atten
under förutsättningprivatbostad,skallbeskattningenvid som enanses

denfram användaavsikt varit längreursprungliga attägarensatt som
eller förför räkningfritidsbostadpermanentbostad eller egen

närstående.

iuppdeladhandelsbolagets vinster intebeskattningenEftersom ärav
beskattasdelägaren,direkt hosbeskattning skeralltvå led utan

med stödbolaget normaltegendom frånunderpristillöverlåtelse avav
anvisningarnafjärde stycketi punktuttagsbeskattning lreglerna avom

dock eventuell vinstförutsätterUttagsbeskattningentill 22 § KL. att
principnäringsverksamhet. Så iinkomstbeskattats ärskulle ha avsom

och bostadsrätter.fastigheterfallet i frågainte om

till § KLanvisningarna 32fjärde stycketi punktFelprisregeln 14 tar,av
regelnMotivet forbostäder.privatasikte endast pånämnts, varsom

efterbostadsrättfastighet eller5991989/90:110,prop. att enenens.
de förmånligavinstbeskattas enligtkunde kommautköpdelägares att

ellerfastighetergälldeUtköpetprivatbostäder.förreglerna
tillöverföringnäringsverksamhet. Genomingått ibostadsrätter, ensom

allmänhet tillinäringsfastighetenförvandladesprivat ägare
försäljningvidkunde tillämpasdåreglerprivatbostad. De varensom

till endast %tid 9uppgick vid dennaskattenfördelaktigamycket av
ficköverlåtelse inteFöredraganden ansågförsäljningssumman. att en

borde tillämpasfelprisregelnochskattekonsekvenserske attutan
handelsbolag.fåmansägdafrånöverlåtelsersådana

handelsbolagför det falletfinns intesärskilda reglerNågra att ett
privatainte blirbostadsrätterellerfastigheteröverlåter genomsom

såtorde, åtminstoneavtalade prisetdelägare. Detöverlåtelsen till en
stycketförstajfr § 3till förlust 24överlåtelsen inte lederlänge mom.

understigerprisetskattehänseendeigodtas ävenSIL, om
marknadsvärdet.

skallbostadsrättfastighet ellerutköpdelägaresFörutom att aven
punkternaregler 5allmännagäller enligtfelprisregelnenligtbeskattas

erhållnatidigaretill 22 § KLanvisningarnaoch 6 attav
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reparationervärdehöjandeföroch avdragvärdeminskningsavdrag m.m.
näringsverksamhetinkomstslagetibeskattningtillskall återföras om

återläggning.omsättningstillgångfastigheten inte utgör

angåendeavsnitt 7.2.21997:6Srekommendationer RSVRSV:s
handelsbolag.fåmansägdadelari vissaunderpris gäller ävenutköp till

pristill lägreegendomfor förvärvbeskattasskattskyldigedenOm av
rekommenda-enligtbeloppetbeskattadedetbörmarknadsprisetän

anskaff-del dennesfå räknas1997:6 19tionerna RSV S avsom ens.
RÅ 1:18.jfr 1983egendomenningskostnad för

reglerAllmänna19.3.2

SILi 24 26reavinsterbeskattningreglernaallmännaDe avom -
Härvidbostadsrätter.ochfastigheteravyttringvidskall tillämpas av

stycket SILförstai 24 § 3berörda regelnkan den mom.nyss
reaförlustföravdragstyckeEnligt detta vägrasuppmärksammas. om

det intesåvidamarknadsvärdetpris undertillegendomen ettavyttrats
beredaavsiktsaknatöverlåtaren attomständigheternaframgår attav

Beräkning711.1989/90:l10jfrförförmån mottagaren avs.prop.
delägarendethandelsbolagetireaförlust sker ärreavinst eller sommen

förlusten.ellerför vinstenbeskattas

närståendedennenågonellerhandelsbolagidelägareOm etten --
beskattningkan någonbolagetunderpris fråntillegendomköpt av

inteför lönunderprisetmarknadsvärdet ochmellanskillnaden som
avsnitt 7.2.fåmansföretagbeträffandejfri frågakomma
anställd ochbehandlasintedelägarenkanSkatterättsligt som

kapitaluttagförmodligenkommer ettskillnadsbeloppet att ursomses
handelsbolaget.

punkt 1enligtuttagsbeskattningnågoninteskerSom nämntsovan
köperdelägaretill KL22 §anvisningarna närstycketfjärde enenav

underpristillomsättningstillgång, ettintefastighet, utgörsom
inkomstunderbeskattasreaförlustenellerReavinstenmarknadsvärdet.

iåterläggasemellertidskallavdragmedgivnatidigarekapital. Vissaav
tillanvisningarnapunktenligt 5näringsverksamhetinkomstslaget av

ochvärdeminskningsavdragbl.a.häravdrag ärDe22 § KL. avsessom
underhållochreparationervärdehöjandeforutgifteravdragsgilla m.m.
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Beskattningen vid handelsbolagets försäljning näringsfastighetav som
inte omsättningstillgång sker framgått under inkomstär som ovan- -

kapital. Skatten reavinsten.90 %ärav av

delägaren säljerOm fastigheten vidare enligt huvudregeln i 25 §är
bostadsrätter11 SIL 26 § 10 endast hälftenSIL denmom. mom. av

framräknade vinsten skattepliktig gäller avyttringar efter den
8 september Skatten1993. 30 % på den skattepliktiga delenär av
vinsten. Enligt andra stycket25 § 5 SIL skall vid reavinst-mom.
beräkningen endast sådana värdeminskningsavdrag beaktasm.m. som
inte tagits intäkt näringsverksamhet enligt punkt första5upp som av
stycket anvisningarna till 22 § KL.av

Överväganden och förslag19.3.3

Om handelsbolag överlåter privatbostad till underpris till delägare skallen
beskattning ske överlåtelsen skett till marknadsvärde. Förslaget tassom om

i25 § SIL.5ett nyttsom a mom.

Om stoppregeln avseende delägares utköp fastigheter i punkt 14av
fjärde stycket anvisningarna till avskaffas32 § kan de allmännaKLav
reglerna det förmånligt inneha den bostadengöra att egna genom
handelsbolag. Löpande driftkostnader blir avdragsgilla i inkomstslaget
näringsverksamhet. Om försäljning fastigheten till utomståendeen av
blir aktuell låter bolaget sälja fastigheten till delägaren i sinman som

säljer den vidare. handelsbolaget säljer till underprisOm kantur
reavinstbeskattning undvikas och någon uttagsbeskattning sker inte, låt

handelsbolaget inte torde medges avdrag för reaförlust. denNärattvara
fysiske i sin säljer fastigheten skatten lägreär änturpersonen om
bolaget sålt fastigheten.

lndustriförbundet har i fåmansföretagsbeskattning marsrapporten om
föreslagit felprisregeln särskild beskattningsregel1997 ersättsatt av en

för de fall då handelsbolag överlåter privatbostad till pris underett ett
marknadsvärdet. Förslaget innebär beskattning skall skeatt som om
avyttringen skett till pris motsvarande marknadsvärdet. Enligtett
förbundets mening bör regeln gälla allmänt för handelsbolag. Den av
förbundet förordade lösningen lämplig. marknadsmässigaDensynes
vinsten blir på detta beskattad hos delägaren till dock i90 %,sätt
inkomstslaget för föreslårkapital i stället tjänst. Vi därför särskildatt en
regel avseende handelsbolags underprisöverlåtelser till delägare av
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egendom blir eller kan bli privatbostad för delägaren införs iantassom
25 § 5 SIL. Beträffande uttrycket marknadsvärde kanett nytt a mom.

hänvisas till den definition föreslagit i 42 § KL.som

19.4 Uthyrning lokalav

Förarbeten19.4.l och gällande rätt

frågal beskattning företagsledare och företagsledare närståendeom av
hyr lokal i sin privatbostadsfastighet till företaget gällerutperson som

regler för fåmansägda handelsbolag för fåmansföretag.samma som
Beträffande lagtexten punkt femte14 stycket anvisningarna tillav
32 § KL och bakgrunden till bestämmelsen hänvisar därför till
avsnitt 8.1.

framgårSom lagtexten gäller stoppregeln endast uthyrningav av
privatbostad. Vad privatbostadsfastighet framgår 5 § KL.ärsom av
Stoppregeln infördes 1976 års lagstiftning. främsta skäletDetgenom

med tillämpning då gällande schablonbeskattningattvar man av av en-
eller tvåfamiljsfastigheter kunde betinga sig skattefri inkomst frånen
företaget uthyrning delar privatbostaden. Trots attgenom av av
schablonbeskattningen slopades 1990 års skattereform ansågsgenom
regeln böra behållas eftersom företagsledaren skulle fåannars
möjlighet ersättning för arbete lägre beskattadutatt ta som
kapitalinkomst.

Beträffande frågan bestämmelsen efter den föreslagnaävenom
skattereformen gälla fåmansägdaborde handelsbolag sedan dessa-
enligt förslaget brutits ändring begreppsbestämningenut genom av -
anförde föredragande statsrådet 1989/90:1prop. 10 600 motivetatts.
till bestämmelsen inte i första hand hängde medsamman
upprätthållandet dubbelbeskattningen. borde därför enligtDet hansav
mening inte skillnadnågon mellan upplåtelse till aktiebolaggöras en
och upplåtelse till handelsbolag.en

l vissa hänseenden skiljer sig emellertid reglerna beskattning vidom
uthyrning till fåmansägda handelsbolag från reglerna vid uthyrning till
fåmansföretag.

9 185513
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Vad först företagets avdragsrätt i fråga lokalhyra gälleravser om
följande. Både fåmansföretaget och det fåmansägda handelsbolaget har

till avdrag för lokalhyra under förutsättning den erlagda hyranrätt att
inte överstiger vad marknadsmässigt. det frågaOmär ärsom om
överhyra till företagsledare eller dennes närstående haren
fåmansföretaget emellertid inte till avdrag för överhyran enligt §2rätt
13 första stycket Bestämmelsen inte tillämpligSIL. ärmom.
fåmansägda handelsbolag. propositionen har dettaI inte särskilt
kommenterats.

Även avdragsrätt för överhyran således inte hindras 2 § 13om av mom.
förSIL torde avdrag belopp överstiger marknadsmässig hyrasom

kunna principer.enligt allmänna Om överhyran någotvägras anses vara
hyra alternativet torde normalt kontantuttag kanänannat vara- -

avdrag denna anledning.vägras av

lokalhyra gäller enligt ordalydelsensärskilda regeln bådeDen om
till denneföretagsledare och närstående och beskattningen hos

de båda företagsformema, nämligen inkomstuthyraren sker lika i som
tjänst. får endast skäligt avdrag för de kostnader hanUthyrarenav som

eller hon haft på grund upplåtelsen punkt femte stycket14av av
fjärdeanvisningarna till KL,jfr 3 § 3 stycket SIL.32 § mom.

reglerAllmänna19.4.2

den särskilda regeln inte tillämplig, exempelvis uthyrarenOm är när är
företagsledaren eller dennes närstående, skerdelägare änannan

intebeskattningen i fåmansägda handelsbolag på sättsamma som
fåmansföretag.beskattningen i

Överhyra i fåmansföretag ochtill delägare verksamär ettsom somen
närstående betraktas normalt löninte företagsledare eller dennesär som

Överhyraavdragsrätt föreligger för lönekostnad.från företaget varvid
till i fåmansägt handelsbolag torde tidigaredelägare ett somen -

handelsbolaget.framgått betraktas kontantuttag Uttaget utgörursom-
handelsbolaget medges inte avdrag. Därigenominte driftkostnad ochen
inkomst näringsverksamhet i motsvarandeökar handelsbolagets av

kommer normalt fördelas på den delägaremån och ökningen att som
upplåtit lokalen.

Överhyra till delägare torde dock i bådatill anställd närståendeen
lön och avdragsgill.företagsformema normalt behandlas som vara



SOU 1998:116 Fåmansägda handelsbolag 255

Marknadsmässig hyra från handelsbolag till delägare beskattas hosett
denne fall då särskilda regeln inte skall tillämpasi de den som--
inkomst kapital. Eftersom delägaren inte anställd iav anses vara
handelsbolaget får denne avdrag enligt huvudregeln i andra3 § 3 mom.
stycket med kr och 20 hyresintäkten. FråganSlL 4 000 % om vemav

ellerarbetstagare respektive arbetsgivare i handelsbolagär ettsom
helt klarlagd. kommandit-kommanditbolag emellertid inte Enär

begränsad andel i bolaget skulle möjligendelägare med mycketen
kunna anställd denne utfört arbete hadebetraktas som om som annars
utförts anställd jfr Beskattning handelsbolag, niondeMattsson,av av
upplagan, 87.s.

Överväganden och förslag19.4.3

lokal tilldelägare närstående i handelsbolag upplåterOm delägare eller
skett tillhandelsbolaget skall beskattning ske upplåtelsensom om

arbetsgivare enligt fjärde stycket SIL.3 § 3 mom.

regeln avskaffas kommer företagsledarenden särskildaOm att
ienligt de regler gäller for andra delägarebeskattas ettsom

bolaget. överhyra till demhandelsbolag hyr lokal till Enutsom
marknadsmässiga hyrantill denkommer Iett uttag. motsatsatt ses som

överhyran/uttaget. innebäravdrag förmedges inte Det att
ökningennäringsverksamhet ökar ochhandelsbolagets inkomst av

fördelas den delägare fastighetsägare.kommer troligen på äratt som
delägaren inkomstmarknadsmässiga hyran skallDen ta avupp som

medavdrag enligt andra stycket SILkapital. Delägaren får 3 § 3 mom.
reglerna förhyresintäkten eftersom dekr och4 000 20 % strängareav

allmännatillämpliga. Beskattningen enligt deintearbetstagare är
fâmansägdaförmånligare för delägare ireglerna blir således

för delägare i fåmansföretag.handelsbolag än

har föreslagit särregleringenBeträffande fåmansföretagen att
hyresupplåtelserinnebär marknadsmässigaavskaffas vilket att

allmänna bestämmelserna i SILbeskattas enligt de 3 § 3 mom. som
skattskyldigesupplåtelse skett till denintäkt kapital. Omav

fjärde stycket dengäller enligt SILarbetsgivare 3 § 3 attmom.
avdrag. Vi har föreslagit denskattskyldige endast medges skäligt att

tillska gälla lokalerna upplåtsavdragsrättenbegränsade även när ett
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företag ingår i intressegemenskap den skattskyldigessom samma som
arbetsgivare, dotterbolag till fåmansföretaget.t.ex. ett

begränsade avdragsrätten bör enligt vår mening gälla forDen även
närståendes upplåtelsedelägares och delägare lokal tillav--

handelsbolag handelsbolaget skatterättsligt inte betraktasäven om som
arbetsgivare. Delägare och närstående till delägare bör alltså i detta

anställdasammanhang behandlas på i handelsbolaget.sättsamma som
femte stycket anvisningarna tillVårt förslag innebär punkt 14att av

för handelsbolagens del och regeln iavskaffas 3 §32 § KL även att
till omfatta alla delägarefjärde stycket utvidgas3 SIL ävenattmom.

handelsbolag.och närstående till delägare i

familjInkomstfördelning i19.5 en

gällandeFörarbeten och19.5.l rätt

från handelsbolag tillbeskattning ersättningBestämmelser avom
punkt anvisningarna tilloch barn finns i 13företagsledarens make av

har följande lydelse.32 § KL. Lagrummet

Är fåmansföretag eller fåmansägtföretagsledareskattskyldig ii ettett
ledande ställningmake sådanoch har hanshandelsbolag inte i

från företaget tilllön ellerföretaget gäller, ifråga ersättningannanom
bestämmelserna andra stycket.utfört arbete,maken för i

uppburit frånhansjälv för denMaken beskattas ersättning som
företaget under förutsättning ersättningen är attatt anse som

företagsledarenskall ställetöverslqutande delmarknadsmässig. För i
beskattas.

fåmansföretag eller fåmansägtarbete frånför utförtErsättning ettett
eller dennes makes barn,företagsledareshandelsbolag till som

harmakarna denbeskattas hos denårs ålder,uppnått 16 somav
likaeller, makarna harföretaget,högsta inkomsten från storom

gäller ocksåäldste maken.hos den Dettainkomst från företaget,
delfyllt år, till denbarn, har 16 ersättningentillersättning som

arbetsinsats.vederlag för barnetsmarknadsmässigtöverstiger
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Är företagsledares make och barn, tredje stycket, delägareisom avses
fåmansägt handelsbolag tillämpas andra och tredje styckena deni i

inkomsten för utfört arbete.mån Till den del inkomstenersättningutgör
skälig för bolaget gjord kapitalinsats beskattasersättning iutgör

Ärdelägaren själv för inkomsten. inkomsten beskattasstörre
företagsledaren överskjutande del. bådaför makarna inkomst frånHar
bolaget gäller betrafande den överslqutande delen bestämmelserna i
tredje stycket

Regler fördelning inkomst från handelsbolag infördes i punkt 13om av
anvisningarna till § redan års lagstiftning.32 KL 1976 Iav genom

kapitel vi redogjort för reglernas bakgrund.9 har Vid denna tid gällde
reglerna både fåmansföretag och fåmansägda handelsbolag ingetom

föreskrevs. propositionen anförde föredragandenI prop.annat
föreslagna1975/76:79 de reglerna angående lön eller77 atts. annan

ersättning till medhjälpande make och barn för handelsbolagens del
endast tillämpligainnebar reglerna maken eller barnet inteatt var om

delägare i bolaget. inkomst delägare åtnjöt från bolagetDen somvar en
utgjorde nämligen den betecknades lön andeläven om som av- -

Föredraganden fann emellertidbolagets vinst. den omständighetenatt
delägare i handelsbolag inte medförabåda makarna bordeatt ett attvar

de verkan i skattehänseende skulle kunna fördela bolagets inkomstmed
de själva önskade. Reglerna inkomstfördelning borde därföromsom

tillämpning delägares inkomst från handelsbolag.motsvarande påäga
anledning infördes särskild regel i anvisningspunktensdennaAv en

medhjälpandefjärde stycke hur beskattning skulle ske denomom
delägare i handelsbolag. föreskrevsmaken eller barnet Dessutomvar

anvisningarna till gällde beträffande densärskilt punkt 32 §9 KLatt av
flyttas från make och barn till företagsledaren.inkomst skulle översom

följer inkomsten inte skall beskattas inkomstdetta lagrumAv att som
normalttjänst i det inkomstslag bolagets inkomst dvs.utan avser,av

Medhjälpande make och barn skulle dock, liksomnäringsverksamhet.
sittvarit fallet redan tidigare, ha tillgodoräkna sig skälig pårätt räntaatt

innan eventuell överföring bolagsinkomsteni bolaget insatta kapital av
ägde rum.

Överflyttning endast kunna ske i frågainkomst ansågsav om
RÅ RÅoch ref.arbetsinkomster 1983 1:18 1986 111. Genom 1990

allskattereform ändrades detta så bestämmelserna gällerårs att numera
make och barn får från handelsbolaget. Om dennainkomst som

ochmarknadsmässig ersättning för utfört arbeteinkomst överstiger
för denkapital, skall företagsledaren beskattasskälig insattränta

jfr 1989/902110 någotöverskjutande delen 604. Detta ärprop. s.
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till Inkomstskattelagförslagetkap. 14 §uttryckt i lagtexten. I 55oklart
deluttryck jfr 1 277tydligare SOU 1997:2,kommit tillhar avsikten s.

del 488.samt s.

ersättningtill barn under 16 årutfört arbeteErsättning för samt som
skallfyllt 16 årersättning till barnmarknadsmässigöverstiger som
frånhögsta inkomstenhar denmakarnadenbeskattas hos somav

lön hos denbeskattas barnetshög inkomstlikamakarnaföretaget. Har
maken.äldste

beskattning skertabellform angivit huri14i 1997:6har RSV SRSV s.
och barnmedhjälpande makehandelsbolag till överersättning frånav

medhjälpande makenfall då deni detutläsastabellen kanår.16 Av att,
ersättningmarknadsmässigfår högreochdelägareeller barnet änär en

närings-inkomstbeskattasföretagsledarenför sitt arbete, avsom
bådegällermarknadsmässiga delen. Detta närverksamhet för den

det. Vidarehon intehan ellerochdelägare ärföretagsledaren närär
företagsledarenellermakenvarken ärtabellenframgår att, omav

tjänst.inkomstbeskattasföretagsledarendelägare, avsom

endastgällerinkomstfördelningBestämmelserna om en avom
falldetmedhjälpande.andre Föroch denföretagsledare ärmakarna är
detbåda harellerledande positionharmakarnaingenatt omenav

faktiskadenskalli Dåbestämmelser KL.särskildaingafinns
grund förtillläggasvinstfördelningeninkomstfördelningen

bolagsavtaletcivilrättsligafölja detskallprincipvilken ibeskattningen,
RÅ emellertidRÅ gällersagda1988 553. DetochFi 945jfr 1968 not.

vad derimlig utifrånfördelningenförutsättningunder ärendast att
beskattningenvidkan frångåsFördelningenför bolaget. omuträttat

mellaninkomstöverföringobehöriginnebärfördelningen aven
RÅRÅ 274,1990och 553,291 not.jfr 1988delägarna not.not.

RÅ 951995 not.

vadför131997:6rekommendationer RSV SutfärdatharRSV soms.
gjordabolagetför den iersättningskäligskall somanses

följande.framgårrekommendationernakapitalinsatsen. Av

meduppskattasi allmänhetkankapitalinsatserpåSkälig ränta
månad året förenovemberutgångenvidstatslåneräntanutgångspunkt i av

procentenheter.femmed tilläggbeskattningsåret av
den behållnadelsånormalfalletikapitalMed insatt stor avavses

beskattningsåret iundervarit insattgenomsnittikapitalförmögenheten som
skergenomsnittsberäkningenskäl bör godtaspraktiskahandelsbolaget. Av att
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utifrån insatt kapital vid ingången respektive utgången beskattningsåret.av
Om variationer i insatt kapital förekommitstörre under beskattningsåret bör
emellertid detta beaktas vid genomsnittsberäkningen.

Antag fysisk och aktiebolag vari fysiskedenatt etten person -
aktieägare delägare i handelsbolag.är är Fråga harettpersonen -

uppkommit delägarna fritt kan fördela handelsbolagets inkomster.om
Den på aktiebolaget hänförliga delen handelsbolagets inkomsterav
skulle då kunna komma aktieägaren tillgodo direkt och inte via
aktiebolaget och därigenom undgå dubbelbeskattning. fri fördelningEn
har dock i denna och andra situationer underkänts i praxis jfr nästa
avsnitt. Problematiken berördes företagsskattekommitténsi betänk-
ande l989:2 kommenterades190 inte vidare is. men prop.
1989/901110 jfr avsnitt 2.1.2.även

Allmänna regler19.5.2

huvudsak kanl hänvisas till vad framgår avsnitt 9.2 samtsom av
föregående avsnitt. Enligt 20 § får avdrag inteKL ske för makes arbete
i den andre makens näringsverksamhet. Samma gäller för barns arbete

barnet under år. barnet16 Om år får avdrag16 ske, dockär är överom
endast till den del lönen marknadsmässig. anvisningarnaI tillär
52 § finns bestämmelser uppdelningKL makars inkomst närom av
båda tillsammans deltagit i näringsverksamhet. Regeln omfattar enskild
firma och enkelt bolag inte handelsbolag. handelsbolagsfalletI ärmen
det bolaget och inte makarna/delägarna bedriver närings-som
verksamhet.

medhjälpande maken beskattasDen torde för den del inkomstenav som
marknadsmässig ersättning för utfört arbete. Dock skallmotsvarar

maken denne delägare i handelsbolag beskattas härförär ettom- -
under inkomst näringsverksamhet och inte tjänst. ersättningenOmav
till viss del inte marknadsmässig och maken delägare torde denär är
överskjutande delen betraktas uttag.som

De allmänna reglerna resultatfördelning mellan delägarna ärom
dispositiva och det vanliga vinst- och förlustfördelningen reglerasär att
särskilt i bolagsavtalet. princip den civilrättsligal accepteras
resultatfördelningen skatterättsligt. Regeringsrätten har dockäven
underkänt resultatfördelningen i handelsbolag det varit frågaom om

RÅs.k. obehörig överföring inkomst mellan bolagsmännen jfr 1988av
RÅ RÅ RÅ291, 1990 274, 1995 95 1997 126.not. not. not. samt not.
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Oavsett arbetsinsats tillgodoförs delägare enligt allmänna regler skälig
på insatt kapital innan reslutatfördelning sker.ränta

överväganden och förslag19.5.3

särskilda i punkt anvisningarna tillreglerna 13 32 § lön tillDe KLav om
make i fåmansägt handelsbolag slopas. Reglerna lön till barn iom samma
anvisningspunkt bibehålls oförändrade.

anvisningarna till bör enligtBestämmelserna i punkt 13 32 § vårKLav
mening, inkomstfördelning mellan makar, avskaffassåvitt gäller även

praxis underför de fåmansägda handelsbolagen. årDen som senare
i allt väsentligt förhindra obehörigutbildats på området synes

beträffandedelägarna. Reglerna lön till barnvinstfördelning mellan
bör dockicke marknadsmässig lön till barn 16 årunder 16 år översamt

handelsbolag börfinnas till företagsledare i fåmansägdakvar. Barn
till företagsledare ibehandlas barnsåledes sättsamma som

sikte ersättning för utförtfåmansföretag avsnitt Reglernase 9.3. tar
barn inte delägare i bolaget.arbete och gäller endast ärsom

bolagsavtalet.Inkomstfördelning mellan delägare följer i princip Att
skälig sitt i bolaget insattahar tillgodoräkna sig påbarnet räntarätt att

regler.inkomstfördelning följer allmänna Omkapital innan äger rum av
övervärderats vidkapitalinsats eller arbetsinsats harvärdet barnetsav

praxis fördelningen kunna frångås vidinkomstfördelningen torde enligt
föregående avsnitt.taxeringen se

Lån19.6

och gällandeFörarbeten19.6.1 rätt

från lånai handelsbolaghindrar bolagsmanInget attett pengar aven
föreliggerlåneförbud i likhet med detcivilrättsligtbolaget. Något som

finns inte.enligt kap. Dettaför från aktiebolag 12 7 § ABLlån
solidarisktprimärt ochbolagsmansammanhänger med äratt en

handelsbolags förpliktelser. Detbetalningsansvarig för ett
tilllåneförbudet i punkt anvisningarna 32 § KLskattemässiga 15 av

ägarkrets.från handelsbolag till dess Engäller inte heller lån ett
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bolagsman kan medel bolaget såsom lån eller minskningta ut ur som
tillskjutet kapital och för del använda dem direktautanav egen

skattekonsekvenser.

försökförhållande kan innebära till kringgående detDetta av
för aktiebolag.skattemässiga låneförbudet Om fysisk A,en person,

handelsbolagsåväl aktiebolag kan aktiebolaget föraäger ett ettsom
medel till handelsbolaget sedan lånar dessa till OmA.över utsom

överföringen från aktiebolaget till handelsbolaget lånär att ettanse som
kommersiellt dock fallaoch inte motiverat torde det under låneförbudet

i och kap. överföringen från aktiebolaget12 kap. § 19 1 §. HarABL 7
karaktär kapitaltillskott kan utdelningsbeskattning komma i frågaav
eftersom medel lämnar den dubbelbeskattade sektorn.

sammanhangviktig fråga i detta vilka skattemässigaEn är
konsekvenser följer otillåtet lån från aktiebolag tillett ett ettsom av
handelsbolag. Frågan bestämt det otillåtna lånet kanär närmare om

anvisningarna till dettabeskattas enligt punkt 32 § Enligt15 KL.av
lagrum lånebeloppet beskattas hos låntagaren inkomstskall som av
tjänst. Handelsbolaget inget skattesubjekt och delägare beskattas iär en

i inkomstslaget tjänst. därfördenna sin egenskap inte tordeDet vara
kan utlösa inkomstbeskattning.oklart sådant lån Fråganom om

beskattning otillåtna lån inom bolagssektorn har debatterats iav
Skattenytt Grosskopf, Hulgaard Grosskopf1993 116, 486 samts. s.

inte ha fått någon lösning i praxis jfr566 ävenännus. men synes
till enligtdel alternativ beskattningSOU 1997:2 II, 118. Ett ens.

Iåneförbudsreglerna undantagsvis beskattning enligtkan vara
utdelningsreglerna.

ränteformånliga lån i punkt sjätte stycketBestämmelsen 14om av
anvisningarna till gäller inte handelsbolag.32 § KL Om ett

till delägarehandelsbolag lånar till lägre ränta änut pengar en
skillnadsbeloppet inkomstmarknadsränta torde utgöra av

näringsverksamhet enligt uttagsbeskattningsregeln i punkt femte1
stycket anvisningarna till Motsvarande belopp22 § KL. synesav

kapital.delägaren kunna dra i inkomstslaget dock rådaDet synesav
frågan skillnadsbeloppet inkomstviss oenighet i doktrinen i utgörom

näringsverksamhet eller inte jfr BeskattningMattsson,av av
Tjernberg,handelsbolag, nionde upplagan, och75 Svenssons. -

SN 1994 193.s.

Bestämmelsen nedskrivning lån i punkt sjunde stycket14 avom av
handelsbolag.anvisningarna till gäller heller inte delägare i32 § KL
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Utdelningsbeskattning bolagsdelägarna kan dock komma ifrågaav om
aktiebolag medett handelsbolagägare skriver sinettsamma som ner

RÅlånefordran handelsbolaget 1988 ref.gentemot 85. Vidare torde
avdrag för förlust nekas handelsbolag enligt allmänna reglerett ettom
handelsbolag skriver ned lån på bolagsman. Någon driftförlustett en
kan det inte fråga och knappast heller sådan förlust för vilkenvara om
avdrag medgivet enligt det nyligen infördaär fjärde stycket i punkt l av
anvisningarna till 23 § DitKL. hör förluster i näringsverksamheten om

inte följer punkt eller33 särskilda skälannat avdragsrätt intemotav
föreligger. Stycket infördes i samband med kapitalförlustbegreppetatt
avskaffades. Reglerna trädde i kraft den decemberl 1997 och skall
tillämpas första gången vid 1999 års taxering SFS 1997:851, prop.
1996/97:154.

I 17 § lagen 1993:1536 räntefördelning vid beskattningen finnsom en
särskild regel underlaget för räntefördelning skall minskasattom om

handelsbolag lämnar lån med låg tillett delägareräntaett en

Överväganden19.6.2 och förslag

lånOm lämnas från fåmansägt aktiebolag till juridiskett överen person
verksamhet företagsledare i aktiebolaget har bestämmandeettvars

inflytande skall gånger1,5 lånebeloppet beskattas intäkt hos densom
Ärjuridiska den juridiska handelsbolag skallettpersonen. personen

beloppet delägare i handelsbolaget inkomst kapitaltas upp av som av om
delägaren fysisk inkomstär näringsverksamhet.en person, annars som av
Lån till aktiebolag omfattas inte förslaget.av

fråga1 lån har vi aktiebolagssidan föreslagit anknytningenattom
mellan det civilrättsliga låneförbudet och skattereglerna skall slopas
och särskild skattemässig lånebestämmelse skall införas i SIL.att en

framgåttSom kan delägare i handelsbolag sitt insattaett ta utovan en
kapital och låna från bolaget andra skattekonsekvenseräven utan än
eventuell negativ ränteberäkning se avsnitt 19.1. kanDetta således
inbjuda till försök kringgå den föreslagna skattemässigaävenatt av oss
lånebestämmelsen.

Vi föreslår därför icke-kommersiellt lån från fåmansföretagatt ett ett
till fämansägt handelsbolag skall förutsatt företagsledare iett att-
fåmansföretaget har bestämmande inflytande handelsbolaget-ett över
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motsvarandebolaget. beloppi Ettbeskattning delägarnautlösa enav
inkomst kapitalbörhalv lånesummanoch gånger tas omsom avuppen

inkomstfysiskhandelsbolagetidelägaren är avperson, annars somen
gäller enligt punktmed vad 15enlighetnäringsverksamhet. I avsom nu

tillskatteeffekten inte begränsasböranvisningarna till 32 § KL
juridiskaprincip omfatta samtligaihandelsbolagdelägarna i utan

tillRegeln bör dock begränsasaktiebolag.undantag förmedpersoner
idelägarnaverksamhetjuridiska överatt varspersoneravse

inflytande.bestämmandeaktiebolaget har ett

förbjudetvarmedföreslagit beloppavsnitt 10.2Vi har tidigare ettatt
upptagandetavdragsgillt i månbörlån återbetalas avsamma somvara

sådana lånbör omfattaregelbeskattning.medfört Dennalånet även
Ävenjuridiskaktiebolag tilllämnats ett omperson.enavsom

handelsbolaget innanexempelvisjuridiskai denandelarna personen
det rimligttillhar övergåttåterbetalning sker ägare att ensynesnya

vidareavdragsrätt Seföranledakunnaskallåterbetalning
författningskommentaren.

vi delånnedskrivninglånränteförmånligafrågal samt anseravom
tillräckliga.hittillsliksombestämmelsernaallmänna vara--

Övrigt19.7

rättigheterImmateriella19.7.1

tillanvisningarna 21 § KLi punkt 2särskilda regelnDen omav
delägarenäringsverksamhetinkomstslageti när avyttrarbeskattning en

delhandelsbolagensde fåmansägdaavskaffas forrättigheterm.fl.hyresrätt
avsnitt 14.3.jfrfåmansföretagenförliksom

immateriellabeskattning skall skehursärskilda regeln närDen om
idelägaregällerfåmansföretagidelägare ävenrättigheter avyttras av

i punkt 2finnsBestämmelsenhandelsbolag.fåmansägda av
avsnitt 14.1.återgivits iharoch lagtextentillanvisningarna 21 § KL

dubbelbeskattningensmed frågansambandingetregel harDenna om
omvandlingförhindraavseddupprätthållande är attutan av
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till reavinst. Anvisningspunkten därför börarörelseinkomst har ansetts
närstående tillgälla bolagsman i handelsbolag elleräven när etten

jfrdenne immateriell rättighet SOU 1989:2 187. Somavyttrar s.
presumtionen enligt de allmännaframgått avsnitt 14.2 är ävenav

tillgång irättighet detta slagreglerna utgöratt en enav
rättigheten har någonnäringsverksamhet den enskilde bedriver omsom

verksamhet. mån rättigheten ändåanknytning till handelsbolagets I den
under inkomstsfären beskattas avyttringhöra till den privata enanses

reavinstbeskattningen. Någraden evigatjänst eller träffas avav
handelsbolag inteför fåmansägdaspeciella förhållanden synes

avskaffa bör omfattasärregelnföreligga och förslaget ävenatt
handelsbolag.fåmansägda

personalstiftelsetillAvsättningar19.7.2

till förbudanvisningarna 23 § KLregeln i punktsärskilda 20Den av oma
intepersonalstiftelse bolagetavsättningar tillavdrag förmot om

för de fåmansägdaårsarbetskrafter avskaffasminstsysselsätter 30 även
jfr avsnitt 15.3.handelsbolagens del

handelsbolag får avdrag förfåmansägdaellerVarken fåmansföretag
bolaget inte sysselsätterpersonalstiftelsetillmedel avsatts omsom

finns i punktBestämmelsen 20årsarbetskrafter.minst 30 a av
återgiven i avsnittlagtexten 15.1.ochanvisningarna till 23 § KL är

risk förmed förelåginfördesdenmotiverades då attRegeln att
användes för ändamål.intemindre företagstiftelsens medel i avsett

för delstiftelsen ochsjälv rådakundeBolagsägaren över egen
hänseende inteEftersomstiftelsens det dettadisponera iöver resurser.

handelsbolagochskillnad mellan aktiebolagföreligga någonansågs
jfr 1989:2 188.gälla handelsbolagen SOUskulle regeln även s.

regelnfåmansföretagenbeträffandeförslag i avsnitt 15.3 årVårt att
företaganledningVi har inte funnit någonskall avskaffas. utestängaatt

för medelavdragfördelen fåanställda från bl.a. omedelbartmed få att
för fåmansägdapersonalstiftelse. gälleröverförs till Detta ävensom en

förskall användaspersonalstiftelseförhandelsbolag. Risken attatt en
förhållandevisobehöriga skatteförmånerägarkretsen varasynesge

ingripa imöjligheterlänsstyrelsensTillsynsmyndighetensliten. att
mening viktigasteenligtomfattande. vårfall relativt Densådana är
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faktorn förekommande förmåner från sådan stiftelse tillär att en
arbetstagare observeras och värderas på rimligt sätt.ett

förmån delägare i handelsbolag åtnjuter frånDen ettsom en en
personalstiftelse skall under inkomst näringsverksamhet itas upp av

föranlederstället för tjänst. skillnad emellertid ingetDenna annat
ställningstagande det vi gjort i avsnitt nämligen15.3,än attsom
särregeln avskaffas.kan

Personalavveckling19.7.3

inte.Någon ändring föreslås

utbildning vid personalavvecklingssituationerförmåner friDe av m.m.
h första stycket under vissa villkorenligt 3 KL32 § ärsom mom.

fåmansföretagenligt andra stycket varkenskattefria gäller momentets
hänvisar vi tillhandelsbolag. Beträffande lagtexteneller fåmansägda

behålla gällande regel.förslag i avsnitt 16.3avsnitt 16.1. Vårt är att nu
fåmansägdaspeciella förhållanden för definns inte någraDet

för dessasleder till något ställningstagandehandelsbolagen annatsom
del.

Tantieml9.7.4

och liknande ersättningfåmansföretags till avdrag för tantiemEtt rått
bestämmelsen i 13till företagsledare m.fl. begränsas 2 § mom.av

till handelsbolaget inte någottredje stycket Med hänsynSIL. äratt
direkt bolagsmännenvinsten beskattas hosskattesubjekt utan

kanlyft bolagets vinstoberoende vad de må ha avav
användas bolagsmän i handelsbolag.tantiemkonstruktionen inte av

inte fåmansägda handelsbolag.Bestämmelsen omfattar därför
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giftsskyldi ghet19.8 Upp

gällandeFörarbeten och19.8.1 rätt

kapitlet uppgiftsskyldighet kapitel 18 har vi redogjortI närmareom
för fåmansföretagför de i speciella och dessregler LSK ärsom

gäller fåmansägdadelägare. Vissa dessa regler handelsbolag.ävenav
till nämnda kapitel.Vi hänvisar i dessa delar

skall särskild självdeklaration lämnasEnligt kap. § LSK2 13 av
delägare i såväl fåmansföretag fåmansägdaföretagsledare eller som

Enligt kap. skall särskild självdeklarationhandelsbolag. 2 13 § 2 LSK
skattskyldig i självdeklaration skyldigockså lämnas är attav som

lämna uppgift inkomst näringsverksamhet. Skatte-avom
avsnitt föreslagit fysiskakontrollutredning har se 18.1.2 allaatt

blankett för allmän självdeklarationskall få förtryckt sompersoner en
Skattemyndigheten tillgängliga kontrolluppgifter.innehåller alla för

skall fåmansföretag m.fl. lämna identifika-Enligt kap. 16 § LSK2
irörande delägaren eller honom närståendetionsuppgifter samtperson

aktie- eller andelsinnehav.förekommande fall dennes Dennaom
inte de fåmansägda handelsbolagen. andrabestämmelse gäller Av

framgår däremot delägare istycket lagrum att ettensamma
för beräknaska lämna de uppgifter behövs dethandelsbolag attsom

för andelen i bolaget andelensjusterade ingångsvärdet såsom
Bestämmelsen infördes iingångsvärde, tillskott ochursprungliga uttag.

tillkomst och kommenterades inte särskilt isamband med LSK:s
1989/90:74.propositionen prop.

i kap. LSK angående företagsBestämmelsen 2 21 § ett
vissa ersättningar till iuppgiftsskyldighet såvitt gäller mottagare

i fåmansägt handelsbolag.utlandet gäller för delägare Omäven ett l
gjort avdrag för exempelvis eller royalty till någon idelägaren har ränta

uppgifterutlandet har delägaren skyldighet lämnaatt om
sammanlagda belopp i deklarationen jfr avsnittersättningarnas l8.l.4.

uppgiftsskyldighet åläggs företagsledare m.fl. isärskildaDen som
fåmansföretag kap. gäller också företagsledare m.fl. ienligt 2 24 § LSK

avsnitt fåmansägdafåmansägda handelsbolagen jfr 18.1.6. dede För
blanketthandelsbolagens del skall uppgifterna lämnas på RSV:s N3.
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kap. finns särskilda bestämmelser for bl.a. handelsbolags2 25 § LSKl
följandeuppgiftsskyldighet. har lydelse.Lagrummet

rederi för registreringspliktigtHandelsbolag och fartyg skall varje
till ledning för delägares lämna uppgifterår 19 §taxering isom avses

förförsta och andra styckena delägare uppgifter hansvarjesamt om
eller inkomstandel bolagets rederiets förvärvskälla ochvarjeav av

värdet hans andel eller lott bolaget eller rederiet. skallUppgiftiav
också lämnas delägares andel avdrag från arbetsgivaravgiftom av
enligt kap. § lagen 1981:691 socialavgifter.2 5 a om

underHandelsbolag beskattningsåret fastighet skall tillavyttratsom
lämna de uppgifter behövsledning för delägares förtaxering attsom

gällerberäkna skattepliktig realisationsvinst. Detsamma om
under beskattningsåret överfört eller upplåtit fastighethandelsbolaget

överlåtelsen eller upplåtelsen enligt §under sådana förhållanden 25att
statlig inkomstskatt skall jämställas medlagen 762 194 7:5mom. om

intäktens totala belopp fastställas påfastighet. Kanavyttring inteav
uppgiftberoende framtida händelse, skallgrund den vissäratt avav

lämnas detta.om

enligt bestämmelserna för särskildUppgifterna skall lämnas
och det och §§.självdeklaration på 28 29isätt som anges

§ anstånd gäller tillämpliga delar förBestämmelserna 32i iom
uppgiftsskyldighet enligt denna paragraf

inkomsttaxeringenhandelsbolaget inte skattesubjekt vidTrots är äratt
det upplysningar för taxeringen bolagets vinst.skyldigt lämnaatt av

tidigare framgåttDelägarnas skattskyldighet bygger som
har därför enligt kap.handelsbolagets resultat. Bolaget 2 25 § LSK

skattskyldigt.upplysningsskyldighet handelsbolagetålagts om varsom
for delägamas taxering och deUppgifterna lämnas till ledning avser

i första och andra styckena jfr avsnitts.k. SRU-uppgifterna 19 § LSK
uppgifter varje delägaresSkyldigheten omfattar18.2.1.2. även om

värdet hans andel i bolaget. Enligtandel bolagets inkomst samt avav
skall uppgifterna lämnas enligtlagrummets tredje stycke

självdeklaration och detbestämmelserna for särskild sätt som anges
Uppgifterna skall alltså lämnas tilli och lag.28 29 samma

den maj under taxeringsåret.Skattemyndigheten 2senast

regleras den skattskyldiges uppgiftsskyldighet forkap.I 2 17 § LSK
hänforlig till fastighetsförsäljning underberäkning reavinst ärsomav
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beskattningsåret för det fall handelsbolaget tillhörig fastighetatt en som
anläggningstillgång under beskattningsåret. hadeavyttrats Detvar

enligt foredraganden i samband med förslaget göraatt-
handelsbolagen till skattesubjekt för statlig fastighetsskatt, prop.
1996/97:12 43 uppmärksammats tveksamhet förelågatts. om en-
delägare i handelsbolag skyldig lämna uppgifter enligt kap.2attvar

Även17 § LSK handelsbolaget tillhörig fastighet hadenär avyttrats.en
detta enligt föredraganden givetvis varit avsikten ansåg han detattom
bättre uppgiftsskyldigheten i stället ålades handelsbolagen.attvar

Genom andra stycke i 25 § LSK SFS 1996:1405 åladesett nytt
bolaget därför till ledning för delägarnas taxering lämna de uppgifteratt

behövdes för beräkna skattepliktig reavinst vidattsom
fastighetsavyttringar. Någon ändring gjordes emellertid inte i kap.2
17§ varförLSK, det oklartär ersättaavsett attom man
uppgiftsskyldigheten enligt kap.2 17 § med den bestämmelsen.nya

fåmansföretagsEtt uppgiftsskyldighet enligt 3 kap. 53 § LSK gentemot
delägare m.fl. gäller sedan skattereformen de fåmansägdaäven
handelsbolagen jfr avsnitt l8.1.8.

Enligt kap.3 fjärde57 § stycket LSK skall det fåmansägdaäven
handelsbolaget den bolaget lämnar kontrolluppgiftange om person som
för företagsledare eller honom närståendeär eller delägare iperson
företaget jfr avsnitt 18.1.9.

utvidgade skyldighetenDen enligt kap.4 andra1 § stycket förLSK
fåmansföretag bevara underlag för kontroll vad företagsledarenatt av
eller honom närstående eller delägare tillskjutit till och tagit utperson

företaget eller gäller de fåmansägdaävenannatur av pengar varor
handelsbolagen jfr avsnitt 18.1 .l0.

RSV kan medge undantag från uppgiftsskyldigheten för deäven
fåmansägda handelsbolagen enligt kap.4 4 § LSK jfr avsnitt 18.l.11.

avsnittI har vi18.2 redogjort för de allmänna reglerna vilka i
tillämpliga delar gäller fåmansägda handelsbolag.även
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överväganden förslagoch19.8.2

LSKenligt kap. 24 §uppgiftsskyldighet 2m.fl.Företagsledares om
Uppgifterslopas.och delägarebolagetmellantransaktioner om

stället lämnasskall idelägarkretsenochbolagetmellanrättshandlingar av
ochLSKkomplettering kap. 25 §2föranlederFörslagenbolaget. aven

LSK.13 § 3ändring i kap.2

punkt 2kap. §enligt både 2 13handelsbolagfåmansägda äriDelägare
självdeklaration. OmsärskildlämnaskyldigaLSKoch punkt 3 att

kap. 13 § 3dock endast 2följerdelägareinteföretagsledaren är av
knappastskall lämnas. DetsjälvdeklarationsärskildLSK synesatt
egenskapi dennaföretagsledarenåläggaanledning attfinnas någon att

enligtkravetdelägare kangällerVadsjälvdeklaration.särskildlämna
Eftersomslopas.självdeklarationsärskildpåLSK§ 32kap. 13

näringsverksamhet ärinkomstuppgiftlämnaskalldelägaren avom
själv-särskildskyldigändå213 §enligt 2kap. attdenne avge

deklaration.

detuppgifterlämnaskall delägarestycketandra16 §Enligt kap.2 om
kapitaltillskott,hansuppgifter uttagingångsvärdet, dvs.justerade om

frågaiutgångspunktprincipiellaVårinsättningaroch omm.m.
fåmansföretagenmellantransaktionergällersåvittuppgiftsskyldigheten

liggaskallhuvudsakligenskyldighetendelägareoch dess är att
lämpligmindreprincipdelägaren. Dennaförställetföretaget i synes

handelsbolag.fåmansägtingångsvärdet iberäkninggäller ettdetnär av
inblick ialltid fulloch har inteskattesubjektinteHandelsbolagen är

handstilldärförligger attnärmastskattesituation. Detdelägarens
Viingångsvärdet.justeradedetuppgifterlämnarsjälvdelägaren om

nämnda lagrum.iändringingendärförföreslår

föreslagitharLSKkap. 16 § atttillstycke 2andral nyttett
ochfåmansföretagmellantransaktioneruppgiftsskyldigheten om

företaget.skall läggasnärståendedelägareföretagets samt
l9.3.3avsnittvi iharhandelsbolagenfåmansägdaBeträffande de

tillfastighetervissabolagetfrånöverlåtelseföreslagit m.m.att av
marknadsvärdet.tillskettöverlåtelsenbeskattasskallunderpris som om

tillför bolagetföreliggaskyldighet attbörmeningEnligt vår
försäljning skett. EttsådanuppgiftlämnaSkattemyndigheten attom

rättshandlingarandrauppgiftlämnaockså börahandelsbolag omsynes
föreslagitsvadmedlikhetIdelägarkretsen.ochbolagetmellan som

omfattainteuppgiftsskyldighetenbörfåmansföretagenbeträffande
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rättshandlingar framgår kontrolluppgift och inte hellersom av
rättshandlingar ekonomiska värde obetydligt. bestämmelseär Envars

angivet slag kan utformas med det andra stycket i kap.2 16 §av nu nya
LSK förebild. Bestämmelsen avseende handelsbolagen börsom
lämpligen tredje stycke i kap.2 25 § LSK.tas ett nyttsom

Uppgiftsskyldigheten i kap.2 21 § åläggs för fåmansföretagets del
företaget för det fåmansägda handelsbolagets del delägaren.men
Beträffande fåmansföretagets uppgiftsskyldighet har vi inte föreslagit
någon ändring. finnerVi inte heller skäl flytta uppgiftsskyldighetenatt
avseende handelsbolagen.

2 kap.I 24 § LSK åläggs företagsledare m.fl. i såväl fåmansföretag som
fåmansägda handelsbolag lämna särskilda uppgifter. uppgifterDeatt

de behövs för tillämpa gällandeär bestämmelserattsom avses som
rörande beräkningen den uppgiftsskyldiges inkomst från företaget.av
Enligt lagrummet skall uppgifter lämnas den uppgiftsskyldigesom
arbetsuppgifter i företaget, vad han tillskjutit till eller uppburit från
företaget i form eller utgifter för hansannat,av pengar, varor om
privata kostnader företaget betalat avtal eller andrasamtsom om
förhållanden honommellan och företaget.

Beträffande fåmansföretagen har vi i kap.2 föreslagit16 § LSK att
uppgiftsskyldigheten såvitt överlåtelse eller upplåtelseavser av
egendom och andra rättshandlingar mellan företaget och delägaren
åläggs företaget. Vad gäller de fåmansägda handelsbolagen föreligger
skyldighet för delägare lämna uppgifter tillskott och o.d.att uttagom
redan enligt kap. andra2 16 § stycket LSK. Handelsbolaget har vidare
skyldighet lämna SRU-uppgifter till Skattemyndigheten enligt kap.2att
19 denna§ LSK. bakgrundMot och med beaktande tilläggvårtav
rörande handelsbolagets uppgiftsskyldighet i 2 kap. 25 § LSK synes
den nuvarande uppgiftsskyldigheten enligt 2 kap. 24 § LSK kunna
upphävas. medförDetta i sin fjärde stycket i 3 kap. kan4 § LSKtur att
slopas.
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Ikraftträdande20 m.m.

Ikraftträdande20. 1

minskadväsentligtalltiinnebärframlagtviförslagDe
Slopandetföretag.medelstoraochsmåförskattebelastning enav

tordeägarkretsderasochföretagfåmansägdaförsärreglermängd
skattereglernaformellademateriellasåväl demedföravidare att som

detdärförmening börEnligt vårtillämpa.ochförståblir enklare nyaatt
tiddentanke påMedmöjligt.kraft såiträdaregelsystemet snart som
deärendet börberedningövrigochremissbehandlingföråtgår avsom

förstatillämpasochjanuari 2000kraft den lträda ireglernaföreslagna
2001.årvid taxeringengången

skärpandepunkt inslagenstaka natur.någonpåförslag harVåra av
inteikraftträdande kangällervadreglersärbehandla dessaSkäl att

behandlas påbörreglerföreslagnasamtligaföreligga utananses
tillämpasÄven börjaprincipalltså ibörreglerdessaenhetligt sätt.

taxering.årsfr.o.m. 2001

harjuridiskavissasammanhangetikomplikation är attEn personer
exempelvisomfattarräkenskapsårföretagräkenskapsår. Ettbrutet vars

den 1räkenskapsåretför2001åraprilmaj den 30dentiden 1 taxeras-
iinte kommameningenligt vårkanapril 2000. Detden 30maj 1999 -

sådantpåtillämpligafullt ettreglernade utlåtafråga att varanya
teoretisktåtminstoneskulle sätt-tillämpningsådanräkenskapsår. En -

regeringsformeni kap. 10 §förbudet 2medkonfliktikommakunna
intereglernadedärförföreslårVilagstiftning. attretroaktiv nyamot

före utgångentidensig tillhänförförhållandenpåtillämpasskall som
dettainnebärräkenskapsårbrutetmedaktiebolagFörår 1999. ettav
skallochfåmansföretagbolagetbedömningen är ettbl.a. att omav

regleräldreledningmedskallsärregel avgörasnågonträffas avav
under 1999. Enföretagitstransaktionergällersåvitt somm.m.
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transaktion utförts under år 2000 eller skall däremotsom prövassenare
enligt de reglerna.nya

20.2 Administrativa effekter

konsekvensEn våra förslag företagsledare, delägareär och derasattav
närstående får mindre uppgiftsskyldighet tidigare medanän
fåmansföretagen och handelsbolagen får marginellt utvidgaden
uppgiftsskyldighet. I sammanhanget må påpekas företagensatt
uppgiftsskyldighet enligt 2 kap. 16 och 25 LSK normalt inte torde
kräva någon arbetsinsats eftersomstörre skyldigheten inte omfattar
uppgifter redan lämnats i form kontrolluppgifter och inte hellersom av

transaktioner ekonomiska värde obetydlig. Vidare kanäravser vars
framhållas den föreslagna kontrolluppgiftsskyldighetenatt enligt kap.3

b4 § LSK tidigare uppgiftsskyldighetersätter enligt kap.2 22 § LSK.

Vi har beakta tilläggsdirektiven Dir. 1994:73 tillatt vissa kommittéer
och särskilda utredare företagens uppgiftslämnande. Enligt dessaom
direktiv skall den belastning de mindre företagen för till följdutsätts av
myndigheternas krav på uppgiftslämnande i möjligaste mån begränsas.
Vår uppfattning de framlagda förslagenär seddaatt enhetsom en- -
innebär klar förbättring för de mindre företagen vaden avser
skyldigheten lämna uppgifter till myndigheternaatt

För Riksskatteverkets del innebär de föreslagna materiella och formella
ändringarna i fåmansföretagslagstiftningen deklarationsblanketter,att
rekommendationer måste omarbetas. Denna initiala ökningm.m. av
arbetsbördan kompenseras dock det på sikt tordeatt systemetav nya
kräva mindre vid taxeringskontrollen o.d. Vi finner det interesurser
sannolikt förslagen leder till någon kostnadsökningatt Dir.permanent
1994:23 för den offentliga förvaltningen.

Enligt vår uppfattning har de framlagda förslagen inte några
regionalpolitiska konsekvenser Dir. 1992:50 eller konsekvenser för
brottsligheten och det brottsförebyggande arbetet Dir. 1996:49.
Förslagen torde inte heller ha några effekter i jämställdhetshänseende
Dir. 1994:124.
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Budgeteffekter2 l

Inledning2 l

omfattanderelativtförslagframföregående lagti detVi har om
inriktadeSkattereglersärskildaförändringar de ärsomav

Förslagetderasföretag ochfåmansägdamellan ägare.transaktioner
gälla.skall upphörastoppreglernade s.k.flertaletinnebär attatt av

genomförandevilka effekteruppskattaskall vidirektivEnligt våra ett
avgiftsinkomster.ochskatte-offentliga sektornsfår denförslagen påav

det påankommerminskade inkomstertillförslaget leder attOm oss
finansieras.skallinkomstbortfallethurange

stoppreglernakonsekvensernaekonomiskadeberäkning attEn avav
svårighetfundamentalåtskilliga problem. En ärupphov tillslopas ger

antaliskall tillämpasderegler intemed dessa stortsyftet ettär attatt
berördaskall avhållaexistensreglernasfallkonkreta attutan

ochskatte-transaktioner. Detgenomföra vissaskattskyldiga från att
torde därförupphävsreglerdessadirekt beroravgiftsbortfall attsom

omfattningi vilkeni ställetAvgörandemycket litet. ärvara
transaktionerdeöka frekvensenupphävandet kan väntas somav

påverkadetta kanoch hurförhindraavseddareglerna antasär att
avgiftsuttaget.skatte- och

utformadedessastoppreglernagenomgång ärframgår vårSom avav
förvärvfåmansföretagsgällerreglerolikapå De ettsätt. avsom
punktbruk 14privataföretagsledarensavsedd föregendom ärsom

avyttringdelägaresochtill KLanvisningarna 32 §första stycket enav
tredjedetta punkt 14onyttigt förtill företagetegendom ärsomav

exempelvis medförakantill § KLanvisningarna 32stycket enav
stoppreglerFlertalet övrigabeskattningen. ärökningdrastisk avav

skärpningeller ingenfögaoch innebärkaraktärmindre ingripande av
skatteuttaget.
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detI följande diskuteras först vilken effekt slopandet stoppreglernaav
avseende fåmansföretags förvärv privat egendom avsnitt 21.2 ochav
förvärv onyttig egendom kan få avsnittväntas 21.3. Denav
stoppregel sikte på räntefria lån behandlastar i avsnittnästasom
avsnitt 21.4. Därefter försöker vi bedöma hur våra övriga förslag -
däribland förslaget rörande lån från fåmansägda aktiebolag kan-
komma påverka den offentliga sektorns inkomsteratt avsnitt 21.5.
Kapitlet avslutas med fmansieringsförslag avsnittett 21.6.

21.2 Förvärv privat egendomav

Vid tillämpning stoppregeln avseende fåmansföretags förvärvettav av
egendom avsedd för företagsledaresär närståendes privata bruksom
skall belopp motsvarande anskaffningskostnadenett för egendomen tas

intäkt tjänst hos företagsledaren. Det inte osannoliktärupp som av att
fåmansföretags förvärv privat egendom blir vanligareav om
stoppregeln slopas. Av detta följer dock inte med automatik att
avskaffandet stoppregeln medför inkomstbortfall för detettav
allmänna. Ett sådant bortfall får föreligga först avskaffandetanses om

det möjligt för den enskilde företagsledarengör medel frånatt ta ut
företaget med lägre skatte- och avgiftsbelastning vad allmäntänen som
gäller för inkomster från företaget. Det med andra ordsynes
missvisande tala offentligt inkomstbortfall denatt förmånettom om

tillfaller företagsledaren träffas antingen bolagsskattt.ex. ochsom av
skatt på utdelning eller arbetsgivaravgifter och inkomstskatt på lönen
jfr kap. 1.

ekonomiskaDe konsekvenserna slopa stoppregeln avseendeattav
förvärv privat egendom kan belysas med följande exempel. Antagav

alla aktier i aktiebolaget X företagsledarenatt villägs A. A utan attav -
använda medel disponera motorbåt inköpspris 250äregna en vars-
och livslängd fem år. Marknadspriset förär hyra båten ingenattvars
service ingår 70 år. betalarX 28 i bolagsskattär % och 32 % iper
socialavgifter löneskatt lönpå till A. Azs marginalskatt 57 %.är

Den önskadeA dispositionsrätten kan tillgodoses på olika Ettsätt.av
alternativ X betalar så mycketär ytterligare lön krävsatt förut attsom
A skall kunna köpa båten. Ett köper båtenX ochär överlåterannat att
den vederlag till A löneförmån. kan ocksåutan X eventuelltsom en -
efter själv ha förvärvat båten kostnadsfritt upplåta denatt åt A eller-
betala så mycket ytterligare lön självA kan betala hyran, 70.att
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löneutbetalning på 581erfordrasefter skattfåskall 250AFör att en
581föranleder 32 %l7. Löneutbetalningentilluppgår 33skatten av
båtenköpaskall kunnakostnad för Atotalasocialavgifter. X:s186 i att

ochsammanlagda skatte-186 767. Dettill 581alltsåuppgår +
/ 67 % X:s767517517,186avgiftsuttaget, 331 motsvarar+ av

totalkostnad.

båtenöverlåterför kontantlönställetiXblir detsammaResultatet om
Även förmånenförutsattfall krävs,i dettavederlagsfritt till attA.

naturaförmån250från på 581bruttolön Xtillvärderas 250, somen
vilket i sinnaturaförmånenpåbetala skatten turforoch kontant331 att

socialavgifter.till 186 iupphovger

årligadenbetalaskall kunnaför Amåste X,uthyrningsfalletl att
93tilluppgårlön skattenytterligarei163hyran, 70, utge

socialavgifter.i52163medför 32 %Lönebetalningen
anspråkimedelX:s52 215alltså 163måste tasSammanlagt + av

52avgiftsuttaget, 93ochSkatte-båten. +hyraskall kunnaför Aatt
Resultatettotalkostnad.% X:s67/ 215145145, motsvarar av

värdetvederlagsfritt till A. Förutsattupplåts attbåtenförändras inte om
totalkostnad 215.falleti det X:sblir ocksåtillfastställs 70förmånenav

mindre215uthyrningsfallen näri änpåbelastningen Xinitiala ärDen
engångshändelseemellertidbåten 767. Förvärvet ärförvärvarA en

%Med 5fem år.pågå iexempletiuthyrningenmedan antas
uthyrningfem årskostnader förnuvärdet X:sblirdiskonteringsränta av

uthyrningensåledesframstårförutsättningarnade givna9769. Under
och-diskonteringsräntaMedalternativ.oförmånligtett en annansom
dockförmånsvärdet kanuppskattningalltframför avannanen-

omvända.bli denalternativenmellanordningen

stoppregelnslopandedras. EttslutsatserföljandekanexempletAv av
ilämnaregendomprivatförvärvfåmansföretagsavseende ett av

avgiftslättnader.ellerobehöriga skatte-för någraprincip inte utrymme

skatt L.få efterskall 250för är7 krävs Alöneutbetalningden attAntag att som
meddvs. Lmarginalskatt, 57 %,med ArsreducerasLöneutbetalningen skall x

581./ 0,43250eller förenklat L0,57L250 LLösningen0,57. ges av -
250 33således 581utbetalningenskatt på ärAzs -

8 / 163.70 0,43
0,05/ ltill 215uppskattas 215kan + +° kostnadennuvärdeberäknade +Den

0,050,053 976.0,052 /1+215/ l215 +/ 1215 +++
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Enligt de allmänna reglerna träffas nämligen förmånen båtenav av
skatte- och avgiftsuttag kontant lön. Naturaförrnån i ställetsamma som

för kontant lön därför fördelaktigt endastär förmånen värderas tillom
lägre belopp vad den skattskyldige skulleett än fått betala förmånenom

förvärvats på den marknaden. förslagVåraöppna till ändringar i 42 §
KL lägger enligt vår mening god grund för motverka undervärderingatt

naturaförmåner. Vi finner sammanfattningsvis upphävandeav att ett av
stoppregeln kommer leda till högst obetydligt skatte- ochatt ett
avgiftsbortfall.

fullständighetensFör skull kan det finnas skäl redovisa skatte- ochatt
avgiftsuttaget för det fall stoppregeln skulle tillämpas i konkretatt ett
fall. Med utgångspunkt i det beskrivna exemplet skullenyss
fåmansföretagets X:s förvärv båten medföra fickA 250att taav upp

intäkt tjänst. För täcka skatten, 57 % 250 143, måsteatt Xsom av
betala 331 i kontant lön. Anskaffningen båten vid tillämpningut ärav

stoppregeln inte avdragsgill hos X vilken öka bolagsskattenantasav
med 28 % 250 70. nackdel kompenserasDenna dock attav av
socialavgifter endast utgår denpå kontanta lönen. Avgifterna blir
därmed 32 % 331 106. Totalkostnaden för X blir 250 331+ +av
106 70 dvs.757, något mindre de allmänna+ reglernaän om
tillämpats. Skillnaden hänför sig till avgiftssatsen för socialavgifteratt

högre bolagsskatten.är än

framhållitsSom tidigare jfr avsnitt 4.3 det bara under speciellaär
förutsättningar de allmänna reglerna skatte- och avgiftsuttagettsom ger

högre stoppregeln tillämpas.är än när Motsatsen gäller exempelvissom
båten säljs efter kortare tid. Antag säljer båtenXexternt attom en

under år Vid tillämpning de allmänna reglerna får försäljningenav
till följd inte längreA beskattas för förmån båt 70.att Denav
beskattning skett med stöd stoppregeln och träffat båtenssom av som-
hela värde påverkas däremot inte inte längre tillhandahållerXattav-
någon båtförmån A.

Vad rubbar inte vår redovisade slutsats. Vår samladesagtsnu nyss
bedömning således den stoppregel sikteär att tarsom
fåmansföretags förvärv privat egendom kan upphävas dettautan attav
påverkar den offentliga sektorns inkomster i obetydligänannat
omfattning.



Budgetefekter 277SOU 1998:1 16

onyttig egendom21.3 Förvärv av

avyttring egendomdelägaresEnligt den stoppregel ärav somsom avser
tjänstdelägaren intäktför fåmansföretaget skallonyttig tasom av upp

punkt tredje stycketegendomen 14hela vederlaget för av
vederlagettillämplig hurtill Regelnanvisningarna 32 § KL. är oavsett

enligt deavyttringenmarknadspriset ochförhåller sig till oavsett om
reavinstbeskattning förmedföraskulle någonallmänna reglerna

företaget dettaavdragsgill hosAnskaffningen intedelägaren. är men
socialavgifter för delägarensbetalaandra sidan intebehöver å

tjänsteinkomst.

såsombeskattas delägarenreglernaVid tillämpning de allmännaav
detunder förutsättningutdelningtjänst alternativt barainkomst attav

marknadsvärdet.överstiger Företagetpriset för egendomenavtalade
vanliga regler.löneförmån enligteventuellsocialavgifter förbetalar

iallmänna reglernaoch destoppregelndet anförda framgårAv att ger
överlåtitsonyttiga egendomendelresultat till den densettstort samma

fortsättningen.därför ifall bortsesdettatill överpris. Från
tillskeravyttringaralltså tillFramställningen begränsas som

effektkraftiguppenbarligenStoppregeln får härmarknadspris. en
eller hon inte fått någonhanbeskattassåtillvida delägaren atttrotsatt

delägarenmarknadspris liggerföretaget. begreppetförmån från l att
denpris för egendomenfått lika högthade externt.avyttratsett om

föranlederi praktikentillämpasstoppregeln knappastEftersom ett
skattebortfall jfr ovan. Dennågot direktregeln inteupphävande av

upphävandet kan skapadärförställasfråga måste utrymmeär omsom
införsäljningmed andra ordskattelättnader. Fråganför obehöriga är om

skatteundandragande syfte.utnyttjas ionyttig egendom kanav

försäljningnekande. Entvivel besvarasskall fråganTeoretiskt utansett
ingendefinitionsmässigtinnebärförutsättsmarknadspris vilkettill --

beräkningfråndet inte bortseSamtidigt gårförmån. attatt aven
slopandemeningar ochtill olikaupphovmarknadsvärdet kan att ettge

svårbedömda fall.kan öka frekvensenstoppregeln avav

upphävandetsannoliktdetuppfattning framstårEnligt vår att avsom
för det allmänna. Hurskattebortfallvisststoppregeln medför stortett

skattemyndigheternasmedbl.a.bortfallet blir hänger samman
onyttig egendom.avyttringarvidbevaka prisnivånmöjligheter att av

möjlig.inteberäkningbeloppsmäsigNågon synes



Budgetefekter278 SOU 1998:116

21.4 Räntefria lån

Vid diskussion effekten slopandet regeln i punkt sjätte14en av av av
stycket anvisningarna till 32 § KL räntefria och räntefönnånligaav om
lån kan det lämpligt utgå från följande exempel. Denatt räntesatsvara

enligt punkt 10 anvisningarna till 32 § skallKL tillämpassom av
lånet 5 % och denna ocksåantas räntesats antasvara motsvara
marknadsräntan. En delägare A i fåmansföretag X önskarett
finansiera lån på 0001 utnyttja medel.ett Två alternativutan att egna
står till buds. förstaDet betalarX ytterligare lönär så kanAatt ut att
finansiera lån 1 000. andraDet alternativetett externt Xär att
lämnar A räntefritt lån får1 000. dåX kostnad förett låneten
5 % 1000 50.x

A aktiv i ochX ha 57 % i marginalskatt löneinkomster.antas påvara
Avdragsrätten för räntekostnader kan utnyttjas fullt harXut. en
skattesats på 28 % och betalar i32 % socialavgifter på lön till A.

årligaA:s räntekostnad för lån 5 % 1 000är 50.ett externt av
Eftersom avdragsgill dock nettokostnadenräntan är baraär 50 15-
35. skallFör få efterA 35 skatt krävs i lön81 frånatt X skatten blir
46°. föranlederLönen i sin 32 % 81 26 i socialavgifter. Dentur
totala kostnaden för förX A skall klara på sitt lån bliratt räntornaav
därmed 81 26 107. Det sammanlagda skatte- och avgiftsuttaget,+
46 26 72, /72 107 67 %+ X:s totalkostnad.motsvarar av

Om fårA räntefritt lån från X på skall-1 000ett såvida stoppregeln
upphävts de allmänna reglerna i punkt 10 anvisningarna tillav-
32 tillämpas.§ KL Enligt dessa regler gäller dels förmånen lånetatt av
skall beskattas intäkt tjänst, dels belopp motsvarandeatt ettsom av
värdet förmånen skall betald ränteutgift. skallA alltsåanses som
beskattas för vilket50 skatt".28,5 i Ränteavdraget, minskar15,ger
dock A:s skattebelastning till 28,5 15 13,5. För täcka dennaatt-
skatt måste betalaX 31 i kontant lön till A skatten 17.blir
Ränteförmånen och kontantlönen föranleder socialavgifter för medX
sammanlagt i32 % 50 31 26. Totalkostnaden för+ blirXx

1°35/0,43 81
l 50 0,57 28,5X
12 /13,5 0,43 31
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kostnaden för lånet, 31 26 50 107.inklusivedärmed, + +
i de två alternativen.sålunda densammaTotalkostnaden blir

tillämplig beskattas för ränteförrnånen, 50,AStoppregelnOm är som
skatt. Avdrag för fiktivleder till ivilket 28,5intäkt tjänst räntaav

för skalli kontant lön Amåste betala 66inte varför Xmedges attut
föranleder socialavgifterskatten. Endast kontantlönenbetalakunna

föranlederRänteförmånentill 66 21.därför uppgår 32 %vilka
medtill ökad bolagsskattvilket lederuttagsbeskattning hosvidare X

kostnadenför blir, inklusivetotala kostnaden XDen28 % 50 14.x
Stoppregeln medför alltså14 50 l5l.lånet, 21för 66 ett++ +

avgiftsuttag.förhöjt skatte- och

de allmännadet- så längeredogörelsen framgårlämnadedenAv att
spelar någonoch avgiftssynpunkt intefrån skatte-tillämpasreglerna -

kontant lön. Vidräntefritt lån elleri formförmånroll somavgesenom
räntefritt lånförmånbelastasreglertillämpning dessa även avavav

Stoppregeln redanslopandeavgifter.och Ettnormala skatter synesav
skattelättnad. Till dettaobehörigleda till någonanledningen intedenav

föreslagna reglernadegällandesåvälkommer att osssom avnu
motverkar tillkomstenlånbeskattningbeträffande avav

kap.fåmansföretagssfären se 10.lånetransaktioner inom

tillstoppregeln inte lederaktuellaslopande denVår slutsats är att ett av
sektorn.offentligainkomstbortfall för denmätbartnågot

Övriga förslag21.5

Låneförbudet2 l .5. 1

uppgift måsteenligt vårbetydelsestoppregelendaDen varasomav
tillfåmansföretaglån frånsikteregelkvar den ettär tarsom

skiljer sigutformat regelnpå vilketdelägarkretsen. Det sätt
skallförslagi dag. Enligt vårtgällerfrån vademellertid avsevärt som

sammanhangi dettajuridiskafrånfysisk synespersonerpersonen
motsvarandebelopplåneregelnträffasbortseskunna ta ettuppavsom

3 /0,4328,5 66
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och halv gånger lånebeloppet intäkten kapital.en Vidsom av
återbetalning lånet medges avdrag med motsvarande belopp.av
Systemet kan därför innebärasägas låntagaren måste lämnaatt en
räntelös deposition motsvarande 45 % lånebeloppet hos statsverketav
se vidare avsnitt 10.2.

Så länge aktiebolagslagens sanktionssystem oförändrat finnsär det
anledning förslagvårt inte kommeratt tro att påverka frekvensenatt av
lån från aktiebolag till ägarkretsen eller företagsledningen. Ett
genomförande Aktiebolagskommitténs förslag kan dock kommaav att
öka omfattningen lån från bl.a. börsföretag eftersom denav av oss
föreslagna skatteregeln begränsad till lånär från fåmansföretag. Den
omständigheten i dag förbjudna lån kan hamnaatt vid sidan såvälav
det aktiebolagsrättsliga sanktionssystemet de särskildasom
skattereglema innebär emellertid inte nödvändigtvis det allmännaatt
drabbas skatte- eller avgiftsbortfallett Vår bedömning lånav är att av
detta slag endast undantagsvis kommer upphov till obehörigatt ge en
skattelättnad i den meningen medel definitivt överförtsatt till
låntagaren sedvanlig löne- ellerutan utdelningsbeskattning.
Inkomstbortfallet för den offentliga sektorn torde sålunda på siktäven
bli obetydligt.

Övrigt2l.5.2

Den del våra förslag inte behandlats tidigare i detta kapitelav som
innefattar inte några förändringar istörre förhållande till vad som nu
gäller. Vad vi föreslagit beträffande exempelvis felprissättning.
lokaluthyrning, tantiem och avyttring immateriella rättigheter tordeav
visserligen generellt leda till skatte- och avgiftslättnadersett för de
skattskyldiga. Lättnaderna gär dock inte så långt skattskyldiga,att som
tillhör fåmansföretagssfären, behandlas andraängynnsammare
skattesubjekt. Principen förmåner inte skall kunnaatt överföras från ett
företag till ägarkretsen beskattning i formutan antingenav
socialavgifter och skatt på lön eller bolagsskatt och skatt på utdelning
kommer således gälla nämnda förslagatt även genomförs.om

Någon egentlig beräkning bortfallet inkomster för det allmännaav av
till följd aktuella förslag enligt vår mening inteär möjligav nu att
utföra.
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21 Finansieringsförslag

Som framgår föregående avsnitt i detta kapitel det förenat medärav
betydande svårigheter uppskatta hur genomförandeatt våraett av
förslag påverkar den offentliga sektorns inkomster. Så mycket kan
dock de ändringar vi förslårsägas ägnadeatt minska skatte-är ochatt
avgiftsuttaget, låt vad vi föreslagit beträffande värderingattvara av
naturaförmåner i 42 § iKL enstaka fall kunna leda till höjdsynes
beskattning. Det denna bakgrund realistisktär utgå frånmot att att
förslagen totalt kommer leda till inkomstbortfallsett föratt detett
allmänna. inkomstbortfallDetta kan finansieras utgifts-genom
minskningar i den offentliga sektorn eller höjning skattergenom av
eller avgifter. Efter ha olika alternativ harövervägt vi funnitatt att
ñnansieringsfrågan bäst löses begränsning det avdrag frångenom en av
arbetsgivaravgifter arbetsgivare får med stöd kap.göra 2 5 §som av a
lagen 1981:691 socialavgifter, SAL.om

Enligt nämnda lagrum gäller i princip arbetsgivare frånatt en
arbetsgivaravgifterna varje månad får dra 5 % avgiftsunderlaget,av av
dock högst 3 kr.550 Uppgår månadens underlag för arbetsgivaravgifter
exempelvis till 30 kr.000 reduceras alltså avgifterna med 1 500 kr.
Takbeloppet 3 550 kr. månad avdragsrätten relativtgör att settper- -

förmånligast för arbetsgivareär med få anställda, dvs. små och
medelstora företag. företagDe har intresse tillstörst rättensom av
avdrag från arbetsgivaravgifterna tillhör därför typiskt den kretssett av
företag förslagvåra rörande stoppreglerna.som gynnas av

minskningEn avdragsrätten enligt kap.2 5 § SAL kanav a avse
antingen f.n. eller5 % takbeloppet. En sänkningprocentsatsen av- -

drabbar i första hand arbetsgivare med få anställdaprocentsatsen
medan minskning takbeloppet drabbar arbetsgivare med mångaen av
anställda.

Varje procentenhets sänkning avdraget leder sedan avdragsrätt vidav -
inkomsttaxeringen och andra indirekta effekter beaktats till omkring-
600 milj. kr. i ökade offentliga intäkter. En nedsättning takbeloppetav
med 100 ökarkr. intäkterna med omkring 40 milj. kr år.per

Enligt vår mening talar övervägande skäl för ökningenatt av
avgiftsuttaget uteslutande skall ske begränsninggenom en av
takbeloppet. Vi förslår detta ned med 100 kr., dvs. till kr.att sätts 3 450
Nedsättningen leder alltså till ökning de offentliga intäkterna meden av
i storleksordningen milj.40 kr. inkomstförstärkningDenna torde enligt
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vår mening väl det skatte- och avgiftsbortfall våramotsvara som
förslag kan medföra.väntas
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Författningskommentar22

ändringtill lag iFörslaget22.1 om

kommunalskattelagen 701928:3

42§

blivit tredjeflyttats ochlydelse harnuvarandestycketFörsta ett
skett.inga ändringarsak harstycke i det förslaget. Inya

ändringarefter vissanuvarande lydelse bildarAndra stycket ett nytt
exempelvisnaturaförmåner,huvudregelstycke.första Som attanges

tillskalleller tjänster,vederlagsfriai formlön tas uppvarorav
nyhet ii sak ingeninnehållerBestämmelsenmarknadsvärdet.

lydelsenföreslagnagällt tidigare.till vad Den ärförhållande ensom
Skattelagskommittén SOUföreslagitsvadanpassning till avsom

stycket harstycket.kap. första Iinkomstskattelagen 56 l §i1997:2
andrainte följergällerhuvudregeln endastmarkerats annatatt avom

frågafinns ibestämmelserSådana andrabestämmelser. t.ex. om
ränteförmåntill ochanvisningarna 42 § KLpunktbilförmån 2 av

till § KL.anvisningarna 32punkt 10 av

medvadintagits regelandra stycket hardetl menasom somennya
då denflyttats från anvisningarnaharmarknadsvärde. Bestämmelsen
stycke.i Föregåendemed huvudregelndirekt sambandhaansetts

pris denmarknadsvärdet baseras på detmarkeraAvsikten är attatt
inhandlat denmarknadenhan på denskattskyldige fått betala öppnaom

inköpsperspektiv. Attsåledeseller tjänsten,aktuella egendomen ett
ändringkontantköpfrånbehöver utgåvärderingen inte längre ärett en

företagsledarebetalningssystem. Omtill dagensanpassats ensom
specialbeställd villauppförafåmansföretagetexempelvis låter en

med visstför villanföretagets utgifterkanavsedd för honom, ett
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vinstpåslag rimlig utgångspunkt för förmånsvärderingen. Detutgöra en
uppenbart på sådant fastställt värde kan väsentligtär sättatt ett vara

högre det pris företagsledaren kan erhålla han skulle säljaän som om
egendomen, försäljningsperspektivet.

förmån produkt eller tjänstOm och värderasomsättsen avser en som
fortlöpande på marknaden blir värderingsproblemen givetvisöppna
mindre. sådana fall skillnaden mellan inköpsperspektivetl ochär
försäljningsperspektivet mycket litet.

Tredje stycket nuvarande lydelse har upphävts. harDet ansetts
obehövligt då huvudregeln värdering till marknadsvärdet endastom
gäller andra bestämmelser inte finns. bilförmån, kostförmånFörom
och vissa reseförmåner finns särskilda värderingsregler i anvisningarna.

Fjärde stycket oförändrat.är

§Punkt 2 anvisningarna till 21av

Punkten har upphävts vilket innebär de allmänna reglerna vidatt
avyttring immateriella rättigheter skall tillämpas. Innebördenav av
detta behandlas i avsnitt 14.3.

Punkt 20 anvisningarna till 23 §a av

första stycket har ordet medel ändrats till belopp ändratsl samt avsatts
Ändringentill överförs. till belopp markeraatt attavser

förmögenhetsöverföringen forminte med nödvändighet måste ske i av
Ändringenlikvida till överförs innebärmedel. avdragsrätten knytsatt

till förmögenhetsöverföringen. till vilket beskattningsårFrågan om
avdragsrätten skall hänföras får bedömas ledning de allmännamed av
reglerna i belopp i bokföringen grund24 § KL. Ett påavsatts ettsom av

förhållandei till personalstiftelsen bindande beslut överföringom av
medel därför avdragsgillt överföringen intetorde ävenvara om
fullgjorts. omständigheten utbetalningen sker förstDen att senare
saknar med andra ord i denna situation betydelse.

Andra lydelse har Fåmansföretagsstycket nuvarande utgått. tillrätt
avdrag för belopp överförts till personalstiftelse begränsas såledessom
inte längre företaget måste sysselsätta minst årsarbetskrafter.30attav

stiftelsen inflytandeOm främjar arbetstagare med bestämmande iett
företaget, skall länsstyrelsen tillsynsmyndigheten ordförande iutse
stiftelsens styrelse tryggandelagen. Tillsynsmyndigheten har16 §
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därmed god insyn och kan ingripa Stiftelsens förvaltning såmot om
påkallat. Myndigheten skall exempelvis ingripa det kan antasanses om

stiftelsenpersonalstiftelse inte förvaltas i enlighet med de föratt en
Ändringengällande föreskrifterna enligteller tryggandelagen.

behandlas i avsnitt 15.3.

Punkt 10 till 32 §anvisningarnaav

Sista meningen i punkten har tagits bort konsekvens attsom en av
punkt sjätte stycket anvisningarna till upphävts.14 32 § KLav
Ändringen behandlas i kap. 1

Punkt 13 32 §anvisningarna tillav

och andra styckena nuvarande lydelse har upphävtsFörsta varav
följer de allmänna reglerna skall gälla. innebär ochDettaatt att var en
beskattas för sin från arbetsgivaren uppbuma dock endastinkomst,
under förutsättning ersättningen verkligen ilön, dvs. stårutgöratt

Ändringenrimlig till avsnittproportion arbetsinsatsen. behandlas i 9.3
och 19.5.

Regeln i tredje stycket nuvarande lydelse lön till barn under år16om
kvarstår oförändrad. gäller regeln ersättning till barnDetsamma om

till den del ersättningen inte marknadsmässig.16 åröver är

Regleringen, motiveras i kapitel 9 och avsnitt torde i allt fall19.5,som
såvitt gäller barn fyllt inte innebära16 år någon skillnad istörresom
förhållande till allmänna regler. kan dock inträffa tillämpningDet att en

allmänna hade reglerna skulle lett till fördelningav en annan av
inkomsten mellan barnets föräldrar eller till ersättningen bedömtsatt

utdelning i stället för inkomst arbete.utgöra av

Regeln i fjärde stycket nuvarande lydelse ochersättning till makeom
barn i fåmansägt handelsbolag har upphävts. civilrättsligaDen
resultatfördelningen, vanligen regleras i bolagsavtalet, skallsom
därmed i princip följas. fördelningavtalad bolagets inkomstEn av som
bedöms medföra obehöriga skatteförmåner torde dock inte godtas i

Ändringenpraxis. behandlas avsnitti 19.5.

Punkt 14 anvisningarna till 32 §av

Första stycket nuvarande lydelse har upphävts. Allmänna
beskattningsregler skall i stället gälla fåmansföretag anskaffarettom

10 18-5513
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företagsledare eller någonanvändas privategendom skall av ensom
reglernainnebär normaltnärstående.denne Det att om

skallvärderingsreglerna i §42 KLförmånsbeskattning i § KL32 samt
ochbehandlats i kap. 3Förslaget hartillämpas.

Ändringen innebärupphävts.nuvarande lydelse harstycketAndra att
fåmansföretagigälla delägarebeskattningsregler skallallmänna när en

föregendom till företagetöverlåternärståendedenneeller någon
skillnadenbeskattas förmånenanställdöverlåtarenöverpris. Om är
denne intenormalt lön. Ommarknadsprispris ochavtalatmellan som
fråga.utdelningsbeskattning komma i Omkananställd delägareär men

presumtion förföreliggeranställd och delägarebådeöverlåtaren attär
enligtReavinstberäkning skerlön.betraktasskallförmånen som

villkormarknadsmässigapåvilket innebärreglerna i 24 § SIL att ett
skall ligga tillavtalade priset-detförsäljningspris och intebaserat -

enligtskerFörmånsvärderingenberäkningen.förgrund ett
fjärdelydelsen punkt 1föreslagnadenförsäljningsperspektiv se av

behandlats i kap.harFörslagettill 42 § KL.anvisningarnastycket av

delägare iupphävts. Omlydelse harnuvarandeTredje stycket
lösonyttignärståendedenneeller någonfåmansföretag avyttrar

tillämpas.reavinstregler Dettaskall vanligaföretagetegendom till
avdragsgillförlust inteeventuellblandinnebär ärannat att om

Även avdragsrätt förföretagetsprivat bruk.innehafts föregendomen
Förslaget harregler.enligt allmännaanskaffade egendomenden prövas

i kap.behandlats

förstaUpphävandethar upphävts.nuvarande lydelseFjärde stycket av
skall gällaförmånsbeskattningsreglerinnebärmeningen att enom

närstående förvärvardennefåmansföretag eller någondelägare i
delägaren,innebärunderpris.till Dettafrån företagetegendom att om

medanlöneförmånförskall beskattasanställd,denne är
Förslaget harandra fall.i fråga ikommautdelningsbeskattning kan

denharmeningenAndrai kap.behandlats ersatts nyaav
lagrummet.till detkommentarenSIL,bestämmelsen i §25 5 mom. sea

förstamedsammanhängertredje meningenUpphävandet attav
upphävts.första stycketstycketi fjärdemeningen samt

Ändringen innebärupphävts.lydelse harnuvarandestycket attFemte
fåmansföretagtill sittlokalvid uthyrninginkomstföretagsledares av

reglerna i § 3enligt 3handelsbolag beskattasfåmansägdaeller mom.
Vidtill dessa lagrum.kommentarenfjärde styckena SIL setredje och
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marknadsmässig ersättningbelopp överstigandeuthyrning lokal tillav
normaltfrån fåmansföretagöverskjutande beloppkommer attett

utdelning till uthyraren. Videllerbeskattas löneförmånsom
säljarperspektivskeskall värderingfastställandet förmånen etturav

har behandlats i kap.till Förslaget Förjfr kommentar 42 § KL.
överskjutandeeventuellthandelsbolag innebär förslagetfåmansägda att

avsnittkontantuttag, 19.4.belopp betraktas sesom

Ändringenupphävts. innebärnuvarande lydelse harSjätte stycket att
enligtm.fl. skall beskattastill företagsledareränteförmånliga lån

till låntagarenanvisningarna 32 § KLreglerna i punkt 10 äromav
delägare kanlåntagarenanställd uppdragstagare. Omeller är

blitordebeskattas utdelning. Företagetränteförmånen komma att som
tillanvisningarnafemte stycketenligt punktuttagsbeskattat l av

behandlats i kap. ll.Förslaget har22 § KL.

Ändringen innebärlydelse har upphävts.nuvarandeSjunde stycket att
enligtskrivits skall beskattaslån nedförmån följerden ettattavsom

förmån skalllånetefterskänkandeallmänna regler. Om utgörett enav
tjänst hos låntagareninkomstnedskrivningen beskattas omavsom

låntagarenanställd. Omanställd eller närstående tilldenne ärär
utdelning.beskattas Omkommanedskrivningendelägare kan att som

ibestämmelsernabeviljande enligt devid länetsbeskattning skett nya
ytterligarebestämmelser skallstöd äldreeller med3 § SILl avmom.

Även allmännadetta följernedskrivning inte ske.beskattning vid aven
behandlats i kap. 12.beskattning. Förslaget hargrunder för

ändringar,efter vissaåttonde stycket bildar,nuvarandeDet nyttett
förstadefinition fåmansföretag. linnehållerförsta stycke. Stycket aven

gälla enligtvad tordei enlighet medklargörsmeningen som-
svenska företag.endast kanfåmansföretagnuvarande regler att avse-
preciserats såstycket harnuvarande åttonde aHuvudregeln enligt

personer harfysiskaeller fåtalen fysiskuttrycketsätt ettatt person
personer. Vidarefysiskaeller färreuttrycket fyramedersatts

under år,och deras barndvs. makarkärnfamiljen,klargörs artonatt
antalet fysiskaberäkningenvidskall och ägare avsammeanses som en

ellerår räknasSyskon under ägare ävenarton om ensom enpersoner.
avlidit.harsaknar aktieinnehav ellerbåda föräldrarna

med denfåmansföretag minskarantaletsannoliktframstårDet attsom
beroendedock bl.a.minskningen blirdefinitionen. Hur ärstornya -

bestämdha någonoklart svårträttsläget sådet nuvarande är attatt -
uppfattning om.
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b oförändrad.i nuvarande åttonde stycketFilialregeln är

lagstiftningfåmansföretag får genomslag påPreciseringen begreppetav
tilli punkt anvisningarna 32 § KL.till definitionen 14hänvisar avsom

ochfinns exempelvis i § 12 2 § 9Sådana hänvisningar 3 mom.a mom.
behandlats i avsnitt 2.2.2.Förslagen harSIL.

justeringar,efter redaktionellastycket någraandraDet motsvarar,nya
nionde stycket.det nuvarande

definitionennuvarande tionde stycketstycket har dendet tredjeI nya
fysisk ellerUttrycket enhandelsbolag ändrats.fåmansägda personav

fåmansföretag ändratsbeträffandepersoner har liksomfåtal fysiskaett
beträffandepersoner. Liksomfärre fysiskatill fyra eller

kärnfamiljen ägdaskall andelarfåmansföretagen ägs anses avsom av
Ändringen avsnittbehandlats i l9.2.2.harperson.en

medstycket vadelftefjärde stycket nuvarandel som avsesanges
bestämmelsenlydelse harnuvarandeEnligt styckets ägareägare. om

företag fåmansföretagbedömningenbetydelse bara vid ärettomav
däremotlydelsen hänvisashandelsbolag. denleller fåmansägtett nya

innebära någontorde dock inteanvisningspunkten. Dettatill hela
juridisk fårägandesak. Indirektändring i sammagenom person

indirektföljer bl.a.närvarande. dettafor Avkonsekvenser attsom
indirekt ägande vialikadantdödsbo skall hanterasägande via som

fysiskafyra eller färrebedömningenaktiebolag. Vid personeromav
dödsbofalletalltså ifårhälfteninnehar ävenrösternaän semanavmer

släktskap.ochderas ålderantalet delägare,på

juridiskainskränkning till vissainte någoninnehållerLagtexten
emellertid i sakensbulvanfall ligger detfrån attBortsett naturpersoner.

ideellaexempelvisfrågakomma iägande inte kanindirekt genom
föreningar och stiftelser.

föreslagnadenden nuvarandekan såväl enligtJuridiska sompersoner
fåmansägtfåmansföretag elleridelägaredefinitionen ettvara

alltsåräknasfysiskaktiebolaghandelsbolag. Ett ägs personav ensom
aktier ibolaget i sinfåmansföretagdelägare i äger ettturomsom

undantagsvisendastjuridiskasakdotterbolag. En är att personerannan
träffa fysiskasärregler kanmateriellaomfattas de sompersonersomav

ellerotillåtna lånSärreglerna rörandefåmansföretag.idelägareär
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förvärv bostadsrätt till underpris från handelsbolag exempelvisärav
inte tillämpliga låntagaren respektive förvärvaren aktiebolag.är ettom,

Ändringen begreppet behandlas i avsnitt 2.2.5.ägareav

femte stycket nuvarande tolfte stycket finnsl definition vaden av som
med företagsledare i fåmansföretag och fåmansägtett ettavses

handelsbolag. har förslaget avskaffaBegreppet de materiellaattgenom
del förloratstoppreglerna till sin betydelse. finns dockDetstor

fortfarande kvar i exempelvis kap.2 13 § 3 LSK och 2 § 9 SIL.mom.
Liksom tidigare skall den har väsentligt inflytande i företagetettsom

företagsledare. Genom den ändrade lydelsen har emellertidanses som
betydelsen i företaget lyfts fram.positionen Enligt den lydelsenav nya
räcker inte enbart aktie- eller andelsinnehav det krävsutanpersonsen

inflytandet hängerockså det väsentliga medatt samman personens
övrigt ändringarnaställning i företaget. redaktionellI är art.av

Ändringen lagstiftningpåverkar där hänvisning tilläven görsannan
idefinitionen begreppet företagsledare punkt anvisningarna14av av

avsnitttill Förslaget behandlas i 2.2.3.32 § KL.

stycket nuvarande trettonde stycket finns definitionl sjätte aven
begreppet begrepp har betydelse vid tillämpning bl.a.närstående. Detta

frånföreslagen lydelse 3 § SIL angående lånlav av mom.
fåmansföretag.

inskränkts i förhållande till dagens regler.Närståendekretsen har något
Utgångspunkten den skattskyldige. syskon skall underDennesär vara

Syskons helt tagits bort.år för räknas närstående. make har18 att som
för övrigt i praktiken falla bort redanDenne torde 18-genom

fyllt ochårsgränsen. undantagandet syskon 18 årGenom av som
syskons make bortfaller avkomling till sådanaäven personer.

Förslaget får kanske något egendomliga effekten denden att om
skattskyldige, år och har ZO-årigt syskon, inte räknas17 B, BA, är ett

däremot den skattskyldige räknasnärstående till Om B AA. ärsom
avkomling harnärstående till något ålderdomliga uttrycketDetB.som

innefattar såväl barn barnbarnbehållits med tanke på detatt som osv.
räknas avkomlingar innebärfosterbarn och styvbarnAtt ävenattsom

närstående. övrigt harderas make/maka räknas I smärresom en
meningen. Förslaget behandlas i avsnittspråklig ändring gjorts i sista

2.2.4.
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till 32 §anvisningarnaPunkt 15 av

den medTill viss deAnvisningspunkten har upphävts. del har ersatts
tolfte styckenasjunde SIL.bestämmelserna i 3 § 1 mom.nya -

i kapitelFörslaget behandlas 10.

till 42 §1 anvisningarnaPunkt av

oförändrade.andra styckenaochFörsta är

definition begreppetlydelse finnsnuvarandetredje stycketI en av
finns enligt detdetta begreppmarknadsvärde. definitionEn nyaav

förslaget i andra stycket KL.42 §

förmånenstredje stycket värdelydelsenden föreslagnaI attangesav
marknadsvärdet densärskilda skäl, lägrefinnsfår, det änsättas omom

förmånens utformning.inflytande Hurskattskyldige saknat över stor
från fall fall därvidfår tillkomma i fråganedsättning kan avgörassom

ställning företaget kan haskattskyldiges ikaraktär och denförmånens
lägre dettill värde prisdock inteFörmånen fårbetydelse. ett äntas upp

för försäljningskostnader,gjortssedan avdragden skattskyldige,som
marknadsmässiga villkor såltsjälvhan eller honskulle ha fått om

försäljningsperspektivet.förmånen

förmånsvärdering denfinns reglerfjärde stycket närdetI omnya
egendom tjänster tilltillhandahåller ellerellerskattskyldige överlåter

stycket, allmänt ochliksom regeln iöverpris. Regeln gäller, tredje
Överlåtelsenavtalsparten fåmansföretag.således inte endast ärnär ett

exempelvisfastigheterlösöre tjänster,kan såväl ellersomavse
skillnadenlokal eller dylikt. Förmånensuthyrning värde utgörs avav

skattskyldige skulle hapriset och det prismellan det avtalade densom
tjänsten denöverlåtit egendomenfått han eller hon ellerom

exempelvis möblermarknaden. Överlåtelsen lösöre,allmänna Avser
understiga det prispriskan sistnämnda påtagligteller konst,

marknadendet utbjudsmotsvarande egendom åsätts när ettav
kommersiellt företag.

ijustering sketthar endast språkligfemte stycketdetI ennya
stycketnuvarande fjärde stycket.förhållande till det Det sjättenya

femte stycket.det nuvarandemotsvarar
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22.2 Förslaget till lag ändring i lagenom

1947:576 statlig inkomstskattom

2§13mom.

Paragrafen har upphävts. första stycketAtt tagits bort konsekvensär en
bestämmelserna i punkt forsta, andra,14 tredje, femte och sjundeattav

styckena anvisningarna till 32 har slopats.§ KLav

Upphävandet andra stycket likaså följdändring. stycketIärav en
hänvisas till de upphävda fjärde och sjätte styckena i punkt 14 av
anvisningarna till 32 § KL.

Upphävandet tredje stycket innebär avdrag för tantiem tillattav
företagsledare eller dennes närstående i fåmansföretag medges enligt
allmänna regler. i bokslutet gjordEn avsättning for tantiem kommer
således avdragsgill för fåmansföretag såvida avsättningenett ärvara
förenlig med god redovisningssed. Förslaget behandlas i kap. 13.

3§1møm.

styckena oförändrade.Första Sjunde tolfte styckenasjätte är är nya- -
och reglerar beskattningen låntagaren lån lämnatsnärav av
fåmansföretag mil. tidigareDen skattemässiga regleringen lån iav
punkt anvisningarna till15 32 § anknöt till låneförbuden iKL,av som
ABL och tryggandelagen, har tagits bort. Förslagen har behandlats i
kap. 10.

Sjunde stycket reglerar det fallet fysisk aktieägare iäratt en person som
fåmansägt aktiebolag fått frånlån bolaget, företag iett ett annat samma

koncern eller från sådant företags pensionsstiftelse ellerett
personalstiftelse. Ingår ekonomisk förening eller handelsbolag ietten
koncernen kommer lån från sådana företag omfattasäven att av
bestämmelserna. Förslaget innebär låntagaren skall 1,5att ta upp
gånger lånesumman intäkt kapital. Till skillnad tidigaremotsom av
utlöser lån från börsnoterade företag eller andra företag inte ärsom
fåmansföretag inte någon beskattning.

Med uttrycket pensionsstiftelse eller personalstiftelse avseende
arbetstagare eller arbetstagares efterlevande pensions-attavses
stiftelsen tillhar ändamål utfästelse pension tillatt trygga om
arbetstagare efterlevandeeller i företaget respektive främja sådanatt
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välfärd företagetsåt arbetstagare eller arbetstagares efterlevande som
i 27 § tryggandelagen.anges

l åttonde stycket bestämmelserna i sjunde stycket gälleratt ävenanges
lån till den närstående till delägaren. Vidareär gällersom
bestämmelserna lånet lämnats företagetnär eller tillav annan men en
detta anknuten pensions- eller personalstiftelse ställt säkerhet. Vad som

med närstående framgår punkt sjätte14 stycketavses av av
anvisningarna till 32 § föreslagenKL lydelse.

I nionde stycket regleras hur beskattningen skall ske låntagarennär är
juridisk verksamhet företagsledarenöver i deten person vars

långivande fåmansföretaget har bestämmande inflytande.ett
Bestämmelsen torde få betydelse främst i fråga lån ettom som
fåmansföretag lämnar till handelsbolag och föreningar. Avsikten är att
förhindra lånet slussas vidare till den har bestämmandeatt ettsom
inflytande hos den låntagande juridiska Beskattningen skall ipersonen.
dessa fall ske hos den juridiska eller, beträffandepersonen
handelsbolag, hos delägarna. innebärDetta 1,5 gånger lånebeloppetatt
skall intäkt kapital sådana delägare i handelsbolagtas upp som av av

fysiska och i andra fallär intäktsom personer som av
näringsverksamhet.

tionde stycketI undantag från beskattningsbestämmelserna ianges
sjunde och åttonde styckena. Undantagen i punkterna ochl 2

i vad idag gäller enligt kap.12 för7 § ABLmotsvarar stort sett som
kommersiella lån och lån till småaktieägare. Beträffande småaktieägare
har dock kopplingen till antalet aktier tagits bort. förLån vilka dispens
medgivits enligt kap.12 8 § undantasABL i punkten från3
beskattning.

elfte stycketI bestämmelserna i nionde stycket beskattningattanges -
lån lämnas till juridisknär verksamhetöveren person vars

företagsledare i det långivande företaget har bestämmandeett
inflytande inte gäller låntagaren aktiebolag och inte hellerär ettom-

det fråga kommersiellt lån eller lånär med dispens enligtettom om
ABL.

tolfteI stycket har införts bestämmelse avdrag medges föratten om
vad återbetalats på lån blivit beskattat enligt sjunde niondesom som -
styckena. tillRätten avdrag tillkommer endast den blivit beskattadsom
på grund lånet eller, såvitt gäller lån till fysiska låntagarensav personer,
dödsbo. förVem återbetalningen saknar däremot betydelse.som svarar
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för återbetalningenomständigheten borgensman ståttDen utgöratt en
låntagarens avdragsrätt. låntagare,alltså inget hinder Om A,mot en

beskattad för lånet, säljer sina aktier till den fysiskehar blivitsom
denne betalningsansvaret för lånet, skallvarvid AB övertarpersonen

lånet. beskattasavdrag för återbetalning Samtidigt börmedges Bav
RÅför lån jfr 1977 1:45.tagande nyttsom av

skattskyldig försöker kringgå reglernaförekommakanDet att omen
återbetala lånet i slutet för ilån åretbeskattning att attgenom avav

lån belopp. får liksompå Detbörjan årnästa nyttta ett sammaav upp
praxis ställning till i vad mån återbetalningarhittills ankomma på att ta

bedömning tordemedföra avdragsrätt. Vid dennadetta slag skallav
fråga varit verkligfästas vid någonavgörande vikt böra om om

likvida tillgångar överförts frånden meningenåterbetalning i att
åberopade återbetalningen endastbolaget. denlåntagaren till Har

mellan olika konton hos bolaget börbelopp ombokatsbestått attav
tidbör gälla denexempelvis inte medges. Detsammaavdrag somom

utbetalningen detuppgivna återbetalningen ochförflutit mellan den av
lånet obetydlig.ärnya

behandlats i kap. 10.Förslaget har

3 § 3 mom.

fjärde stycketoförändrade och nuvarandetredje styckenaFörsta är-
och femte styckena.stycken, fjärdehar delats i tvåupp

vidreglerna avdragde allmännafjärde stycket klargörsI att om
istycket inte gäller a delägareprivatbostad i tredjeuthyrning närav

privatbostadnärstående hyreller någon dennehandelsbolag utperson
till vadskärpning i förhållandehandelsbolag.till sitt Detta är somen

delägare i handelsbolag interimligtgällt tidigare. harDet ansetts att en
anställd.behandlas förmånligare än en

skett till deninte heller upplåtelsenstycket gällerReglerna i tredje om
arbetsgivare b.denne närståendes Iskattskyldiges eller någon

allmänna avdragsreglernaundantag från depraktiken torde detta
närstående till denneföretagsledare ellerfall dåomfatta samtliga enen

gäller däremottill fåmansföretaget. Bestämmelsenprivatbostadupplåtit
anställd hyr sådannärstående inteinte delägare är utnär somen

fåmansföretaget.bostad till
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Även den ingår i intressegemenskap sådansom samma som
arbetsgivare i b har undantagits c. utvidgning iDetta ärsom avses en
förhållande till nuvarande regler. kanIntressegemenskap exempelvis
föreligga upplåtelse skett till dotterföretag till arbetsgivaren.ettom
Med begreppet intressegemenskap i första hand arbetsgivareavses som
tillhör koncern eller understår i huvudsaksättannatsamma som

ledning jfr exempelvis § 4 nionde stycket2 SIL.gemensam mom.

Regeln i femte stycket sista meningen i nuvarande fjärdemotsvarar
stycket.

Våra förslag har behandlats i avsnitten 8.3 och l9.4.3.

24 § 6 mom.

Ändringen innebär gäller allmänt och inte endast delägareatt momentet
i fåmansföretag eller delägare närstående de fall då någonIperson.
skall beskattas intäkt tjänst vid överlåtelse egendom tillsom av av
överpris skall vid beräkningen reavinst eller reaförlust naturligtav nog
endast den del vederlaget intäkttas motsvararav upp som som
egendomens marknadsvärde.

kan förekomma den del priset överstigerDet att av som
marknadsvärdet bedömasbör utdelning och inte tjänst. dessaIsom som
fall spelar det ofta mindre roll överlåtelsen i sin behandlashelhet iom
reavinstsystemet ieller det avtalade priset skall delas uppom en
reavinstdel och utdelningsdel. sådan kan dockuppdelningEnen
påverka skatteutfallet inte det avtalade överpriset medförom ens
reavinst eller lättnadsreglerna i tillämpliga3 § la SIL ärom mom.-

praxisutdelning. får liksom hittills ankommaDet på att ta- -
ställning till beskattningenhur skall ske i angivna och liknande fall.nu

25§5am0m.

Regeln, gäller alla handelsbolag,Momentet hängerär nytt. som
med punkt 14 fjärde stycket andra meningenattsamman av

anvisningarna till upphävs.32 § KL Bestämmelsen sikte uteslutandetar
på fastigheter eller bostadsrätter överlåtelsen blir privatasom genom
och gäller därmed endast överlåtelser till fysiska Förslagetpersoner.
behandlas i avsnitt l9.3.3.
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Förslaget till lag ändring i lagen22.3 om

självdeklaration och1990:325 om

kontrolluppgifter

2 kap. 13 §

Ändringen skyldigheten för företagsledaretredje punkten innebäri att
fåmansägda handelsbolag i dennadelägare i fåmansföretag ochoch att

självdeklaration tagits bort. Eftersomsärskildegenskap lämna
och delägare omfattasför företagsledareskyldigheten kvarstår avsom

Äveni praktiken inte särskiltblir dock förändringen3:12-reglema stor.
delägare iflertalet företagsledare ochi framtiden alltsåkommer

särskild självdeklaration.behöva lämnafåmansägda aktiebolag att

2 kap. 16§

Ändringen andra stycke. Enligt dettafåttinnebär lagrummet ettatt nytt
vissa de uppgifterfåmansföretaget i sin deklaration lämnaskall somav

i företaget förnärstående till denne delägareföretagsledare, samt
Uppgiftslämnandetenligt kap. 24 § LSK.närvarande skall lämna 2

andraupplåtelse egendomöverlåtelse elleravtal samtavavser om
eller dennessidan och delägaremellan företaget årättshandlingar ena

mellan företaget ochsidan. rättshandlingarandranärstående å den Att
ändådessa i praktikentagits med berorföretagsledaren inte att

rättshandlingar kanbestämmelsen. Andrakommer omfattasatt av
Undantagframtida rättigheter.andra avtaloptionsavtal eller omvara

kontrolluppgiftredan framgåruppgiftergäller för samt omavsom
obetydligt. Värden under någraekonomiska värderättshandlingens är

obetydligt.till begreppetnormalt få hänföraskronor tordetusen

hänvisningarfullgörsuppgiftspliktenHinder torde inte möta att genom
ske i formprecisering kanåresredovisning.till företagets En närmare

rekommendationer från RSV.av

2 kap. 22 §

Ändringen vidför fåmansföretagskyldigheteninnebär attatt
kap. §otillåtna lån enligt 12 9foga förteckningsjälvdeklarationen över

överflödig eftersomskyldighet harhar slopats.ABL Denna ansetts
skall lämnakap. bförslag i 3 4 § LSKfåmansföretaget enligt vårt
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kontrolluppgift lån skall beskattas enligt de föreslagnasom av oss
bestämmelserna i 3 § l SIL.mom.

2 kap. 24 §

Ändringen innebär uppgiftsskyldigheten för företagsledare iatt
fåmansföretag och fåmansägda handelsbolag närstående till sådansamt

och delägare i företaget bort. Viss uppgiftsskyldighettasperson
kvarstår däremot för omfattas 12-systemet.personer som av

2 kap. 25 §

ochFörsta andra styckena oförändrade. I tredje stycke harär ett nytt
införts bestämmelse handelsbolag skall lämna vissaävenatten om av
de uppgifter företagledaren och dennes närstående delägaresamtsom
för närvarande skall lämna enligt kap.2 24 § LSK. Bestämmelsen har
utformats på liknande det andra stycket i kap.2 16 §sätt LSK.som nya

ITjärde stycket nuvarande tredje oförändrat och innebärär att
uppgifterna i andra stycket skall lämnas bolagetsom om var
skattskyldigt. stycket nuvarande fjärdeFemte också oförändrat.är

3kap. 4§

Fjärde stycket har slopats konsekvens ändringen i kap.2som en av
fåmansföretagens24 § LSK. För del har uppgiftsskyldigheten i princip

lagts på företaget, 2 kap. 16 § LSK. de fåmansägdaFörse
handelsbolagens del har uppgiftsskyldigheten också lagts bolaget, se
2 kap. 25 § LSK.

3kap.4b§

Paragrafen Bestämmelsen innebär kontrolluppgift skallär attny.
lämnas fåmansägt aktiebolag bolaget lämnat sådant lån ellernärettav
ställt sådan säkerhet utlöser beskattning enligt desom nya
bestämmelserna i sjunde3 § 1 nionde styckena SIL.mom. -
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yttrande GunnarSärskilt expertenav

Johansson

välgrundade. Motiven för denförslagutredningensHuvuddelen ärav
transaktioner mellanskattemässiga regleringensärskildanuvarande av

bärkraft.enligt min meningsaknaroch derasfåmansägda företag ägare

utredningenuppfattningemellertidfrågor har jagnågra änl en annan
i särskiltredovisa min inställningvillstyrka jagsådan ettattav

yttrande.

familjeninkomstfördelning i

särskilda reglerna i punkt 13deUtredningen föreslår att av
slopas.make i fåmansföretag Detlön tillanvisningarna till 32 § KL om

anvisningspunkt lön tillijag. Reglernaförslaget biträder omsamma
uppfattning.oförändrade. har jagdock Härbarn lämnas en annan

reglerbibehållande nuvarandetillMotivet för utredningen uppgesav
orättvisadenriskenmissbruk.risken för Den änväga tyngreangesvara

förhållande tilldiskrimineras iföretagsledares barnbestår i attsom
andra barn.

för missbruk.överbetonar riskenutredningenJag attanser
i dettafelaktig lönesättningingripakanSkattemyndigheterna mot en

inkomstfördelningdet har skettfall.fall precis i andra Om ensom
från vadavvikeroch barnmellan föräldrar ärsomsom

ingripande.stöd förallmänna reglernademarknadsmässigt ettger

inteenligt min meningkontrollfrågornabör också ärDet sägas att av
vid oriktigkaraktär i detta fallsvârbemästradoch änannan mer

makar.inkomstfördelning mellan
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Till bilden hör också de nuvarande reglernaatt tilluppmuntrar
kringgåenden enkla genomföra.är Regler med sådana effekterattsom
bör givetvis undvikas.

Mitt ställningstagande leder också till jag detatt attovan anser
generella avdragsförbudet i 20 bör§ KL slopas.

Förbjudna lån

Utredningen föreslår anknytningen mellan det civilrättsligaatt
låneförbudet och skattereglema slopas. En särskild bestämmelse i
skattereglerna föreslås riktar sig delägares otillåtna lån frånmotsom
det fåmansföretaget. Den föreslagna regelns begränsning tillegna
fåmansföretag och deras delägare innebär delägare i andra företagatt

fåmansföretag undgårän beskattning i motsvarande situation.
Utredningens starkaste för behandla lån frånargument att ett ett
fåmansföretag andra lånsträngare riskenän förär att
betalningsfallissemang skulle betydligt beträffande lånstörrevara
tillhörande den förstnämnda gruppen.

Sannolikheten för lån mellan i går iatt ett parter som samma
intressesfar kommer leda till förmögenhetsöverföring sålundaatt ären
enligt utredningen förhållandevis skulleDetta enligt utredningen istor.
första hand sammanhänga med lån detta slag inte föratt utsättsav

kreditprövning och fortlöpande bevakning lånsamma ettsom som
lämnas bank eller utomstående långivare.av annan

Eftersom de lån det handlar förbjudna enligtärsom om
aktiebolagslagen har jag svårt förstå vad låntagarens långsiktigaatt
förmåga återbetala sitt lån har för betydelse. Oavsett det frågaatt ärom

fåmansföretag eller företag skall detett förbjudna lånetannatom
återbetalas omedelbart. Jag därför bygger påatt argumentanser som
eventuella olikheter vid kreditprövningen och löpande bevakning av
gäldenärens fullgörande sina åtagandenrätta inte har någon bärkraft.av

villJag också framhålla kontrollfunktionema desamma i allaatt är
företag. För såväl fåmansföretagtyper andra företag finnsav som

regler revision. Revisionsreglerna desamma i bådaärom typerna av
företag och det saknas därför anledning kontrollen skulleanta att vara
mindre eller fungera i fåmansföretagen.sämre

Det torde för övrigt så det civilrättsliga låneförbudet så fastatt ärvara
förankrat i de flesta företagares medvetande det enligt min meningatt
inte behövs några sanktioner skattemässigt slag. Om skattemässigaav
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lika för allaerforderliga bör desanktioner ändå skulle varaanses
mening inte några bärandefinns enligt minkategorier låntagare. Det

och dencivilrättsligt otillåtna lånbehandlingolikaskäl till den av
föreslår.företagskategori utredningendiskriminering viss somenav

fram förslaglagtnyligen i SOU 1997:168Aktiebolagskommittén har
lån skallinnebär i korthetFörslagetlåneförbudet.ändring attom av

för det friainomförbjudna kretsentill den i daglämnaskunna ramen
säkerhet.betryggandekapitalet och motegna

ifungerareglerna kanföreslagnade ävenUtredningen att enanser
miljö.sådan ny

Även enligtgenomförs saknas detförslagAktiebolagskommitténsom
beskattningsavseende mellanskillnad ianledningmin mening göraatt

ickeochföretagetfrån detfåmansföretagares lån egna
civilrättsliga kravenföretag.från sina De ärlånfåmansföretagares

granskarevisorerföretagensåliggerbåda fallen. Detfördesamma att
skulle hamotsvarande lånebeloppetbeloppföljsreglerna att ettatt om

ställts. Ombetryggande säkerhetochvinstkunnat delas attut som
ochkategori företagför vissinförasskullesärskilda regler en
detunderkännandebottengrund ochdet iföretagare innebär ett av

vidareinnebärdess revisorer. Detföretagi dessaarbete utförs avsom
undandragarepresumtivaframställskategori företagarevissatt somen

utgångspunkt försådanintekanskatt. Jag acceptera enav
skattelagstiftningen.

beskattningförslagutredningensframhållasbör vidareDet att avom
i detkraftigt ingrepplån innebärgiltigacivilrättsligt fullt ett

förmögenhets-ingenlåninkomstbegreppet. Ettskatterättsliga är
skall beskattas.inkomstingensåledesöverföring och utgör som

dettaförändrar intelånetåterbetalningvidavdragsrättFörslaget avom
depositionformbeskattningenpåUtredningensfaktum. avsom ensyn
Värdetheller.för övrigt intehållerlånetdeltill avstaten avav en

viderlagtsskattmindre denfall blivissaavdraget kan i än som
avdrags-särskildadegrundpålånetupptagande avav

kapital.inkomstslagetinombegränsningsreglema

utredningendet förslagjag inteSammanfattningsvis biträder som
från detlånfåmansföretagaresbeskattningenlägger egnaavom

för miganledningdet ingenutgångspunkten finnsdenföretaget. Med
framlagdadetkonstruktionentekniskadenkommenteranärmareatt av

förslaget.
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Personalavveckling

Utredningen föreslår ingen ändring de regler gäller.av som nu

vill förJag min del åberopa det förslag lades fram Utredningensom av
beskattning förmåner i samband med uppsägning och utbildningom av

SOU 1995:94. utredningensDen förslag beträffande fåmans-
företagen väl innehållerDet reglerär tillgodoser kravetavvägt. påsom
skydd icke avsedda skatteförmåner för fåmansföretagare.mot

Jag utredningen bort förslagen från år 1995.attanser upprepa

Uppgiftsskyldighet

Utredningen föreslår uppgiftsskyldigheten vad transaktioneratt avser
mellan fåmansföretag och dess ägarkrets skall ligga hosett
fåmansföretaget i stället för hos företagsledare m.fl.

Det rimligt skattemyndigheterna får möjlighet kontrolleraär att atten
de transaktioner företas mellan fåmansföretag och dessettm.m. som

bl.a. viss löpande uppgiftsskyldighetägare just för dennagenom en
företagskategori. långtSå jag med utredningen. biträderär Jagense
också förslaget uppgiftsskyldigheten bör ligga hos fåmansföretaget iatt
stället för hos företagsledaren.

emellertid inteJag med utredningen rörande omfattningenär överens
uppgiftsplikten. Enligt förslaget bör uppgiftsskyldigheten avtalav avse

överlåtelse eller upplåtelse egendom och andra rättshandlingarom av
mellan företaget och delägare i företaget. undantag föreslåsEtt frånpar
uppgiftsplikten.

fåmansföretagsreglernaNär infördes i mitten på 1970-talet uttalades
rörande uppgiftsplikten 1975/76:79,prop. sid. ff.94 denna inteatt
borde bli omfattande vad nödvändigt för iän är attmer som
normalfallet uppnå godtagbart taxeringsresultat. skattskyldigaDeett
bör således inte besväras med rutinmässigt lämna uppgifteratt som
endast sällan intresse vid taxeringen. framhålls vidareDetär attav om
sådana uppgifter i enskilt fall kan betydelse, kanett vara av
taxeringsmyndigheterna i vanlig ordning fåmansföretaget elleranmana
delägaren lämna kompletterande upplysningar.att
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lämnaobligatoriskt skallnärvarandefördelägareuppgifterDe som en
framgårsitt företagmedmellanhavandensina avom
omfattasFöljande transaktioner10.deklarationsblankett K av

uppgiftsplikten.

lokalupplåtelseförErsättninga av

tillhörandeföretagetföretaget ellerfrånLånb
pensionsstiftelse

företagetegendom tillAvyttringc av

från företagetegendomd Förvärv av

brukför privategendomanskaffningFöretagetse av

mycket längreuppgiftsskyldigheten gårföreslagnautredningenDen av
lämnasuppgifter intebehöverenligt Nunuvarandedenän ovan.

andra avtalelleroptionerrättigheter,fullgångnaintelöpande omom
behöverutredningen.föreslås Nunågoträttigheterframtida avsom-

förredovisningtransaktionersådanainte lämnasuppgifter varsom
näringsverksamhet. Dettainkomstslagetske idel skalldelägarens

10.i blankett K Ifrågornautformningentorde framgå avav
Bolagetsbegränsning.dennainteförslagutredningens görs

upplåtelseelleröverlåtelseavtalomfatta allauppgiftsplikt avomsynes
idelägarenmellanföretasrättshandlingarandraegendom eller som

och bolaget.näringsidkareocksåhans egenskap av

utvidgningbetydandefrågaalltsådetSåvitt jag förstår är avom en
kannödvändigt. Detvadlångtgår äruppgiftsplikten utöver somsom

bör intedagenslängreuppgiftsplikt går änjag inte Enacceptera. som
ifråga.komma

Budgetefekter

svårigheterbetydandemedförenatdet attUtredningen konstatera äratt
offentligapåverkar denförslagengenomförandeuppskatta hur ett av

enligtdockföreslåsändringarinkomster. Desektorns ansessom
avgiftsuttaget.ochskatte-minskaägnadeutredningen att

för höjagrundläggs tillantagandenlösaså attinte godtakanJag att
föringa belägguppfattningminfinns enligt attskatteuttaget. Det

allmänna. Denför detintäktsbortfallinnebärförslagen ett
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omständigheten det exempelvis kanatt föreligga svårigheter For
skattemyndigheterna bevaka och kontrolleraatt prisnivån vid olika

transaktionertyper mellan delägaren och företaget enligtav minär
mening inte omständigheten skall beaktas vid beräkningenen som av
de finansiella konsekvenserna ändringsförslagen.av

Jag utredningens förslagatt statsñnansielltär neutrala.anser Därför
godtar jag inte den nedsättning reduktionen arbetsgivaravgiftemaav av

utredningen föreslår.som
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HåkanyttrandeSärskilt expertenav

Söderberg

sådanutredningenuppfattninghar jag änfrågornågraI avannanen
yttrande.i särskiltuppfattningredovisa minvillstyrka jag ettatt

tillanvisningarnastycketförstai punkt 14regelnnuvarandeDen av
beskattningl928:370, KLkommunalskattelagen32 § avom

frånfåmansföretagförhindrasyftar tillfalli vissa attföretagsledare att
eller såuteslutandeanvändasskaegendomutomstående förvärva som

bruk.privatanärståendesföretagsledares ellerföruteslutandegott som
aktiebolagslagenskomplement tillocksåkanRegeln ettses som

bestämmelsenkoppladehärtilllåneförbud och denABL1975:l385,
tillanvisningarnai punkt 15förbjudna lånbeskattning avavom

stycket lagenförstabestämmelsen i § 132Genom32 § KL. mom.
intefåmansföretagetharinkomstskatt SILstatlig1947:576 om

fall.sådanaanskaffningskostnaden iföravdragsrätt

avskaffasregler börnämndaförslagutredningensdelar inteJag attom
allmännautifrånska skefall i ställeti sådanabeskattningoch att

förstai punkt 14bestämmelsenbehövsmeningminprinciper. Enligt
regeln ikoppladehärtilloch dentill 32 § KLanvisningarnastycket av

förhindraförfortsättningenistycket SILförsta att2 § 13 ävenmom.
skälförmånsvärden. Dei för lågaspekulationerochmissbruk som en

i dagregler framstårnämndainförandet ävenmotiveradegång somav
relevanta.

återkommandeavskaffas uppkommerskullereglernämnda ettOm
förmånsvärdevilketgäller bestämmadetvärderingsproblem när att

förtill grundliggaskattskyldigedendeklarerasårligen ska samtavsom
redovisningsperiod. Detvid varjeskatteavdragocharbetsgivaravgifter

slagskildaså vittförmånsigkunnaexempelvistorde röra avavom
friakonst ellerelektronik, båtar,ochvitvarormöbler,egendom som

behovTill detta kommerträdgårdsredskap. attoch etthusgeråd av
bruk inteför privatavseddatillgångar tas utkontrollera äratt ursom
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företaget vederlagsfritt eller till underpris, eftersom det kan ligga nära
till hands sådan egendomatt någon itas ut ägarkretsen.av
Värderingsproblemen kan förväntas orsaka betydande svårigheter såväl
för de skattskyldiga löpande värdera förmåneratt till belopprätt som
för skatteförvaltningen kontrollera förmåneratt deklarerasatt till rätt
belopp, vilket kan leda till olikformig beskattning och skattebortfall.
Vidare skulle stödet till ABL:s låneförbud och den härtill kopplade
bestämmelsen beskattning sådana lån falla bort.om av

För inte stoppregeln iatt punkt första14 stycket anvisningarna tillav
32 § KL ska kunna kringgås förvärvetatt egendom i ställetgenom av
görs personalstiftelse behöver, enligt min mening,av en den nuvarande
begränsningen i avdragsrätt för fåmansföretag för avsättning till
personalstiftelser i punkt 20 andra stycket anvisningarna till 23 §a av

behållas.KL

Regeln i punkt 14 tredje stycket anvisningarna till 32 § KL syftar tillav
förhindra delägareatt säljer sådanatt egendom i 31 § SILsom avses

till företaget, såvida egendomen inte eller kan förväntasär bli till nytta
för företaget. I praktiken omfattar stoppregeln i första hand personligt
lösöre. Genom bestämmelserna i 2 § 13 första stycket SIL harmom.
bolaget inte avdragsrätt för anskaffningskostnaden i sådana fall. Vidare
gäller enligt 24 § 6 andra stycket SIL delägare ellermom. att
närstående till denne säljer den onyttiga egendomen tillsom
företaget tjänstebeskattas för belopp motsvarande hela köpeskillingen.

Jag delar inte utredningens förslag nämnda regler böratt avskaffasom
och beskattning i sådana fallatt i stället ska ske utifrån allmänna
principer. Motiven motverka företag förvärvaratt att egendom desom
inte har någon användning har fortfarande aktualitet. framstårDetav

motiverat fortsättningsvisävenatt ha reglersom syftar till attsom
förhindra delägare elleratt närstående skattefritt disponerar över
företagets medel överlåtelse egendom inte behövs igenom av som
företaget. Vidare skulle upphävandeett nämnda regler innebäraav att

komplement tillett ABL:s regler otillåtna lån faller bort.om
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direktivUtredningens

fåmansföretagÖversyn beskattningförreglerna avav
företagsådanam.fl. ioch delägare

Dir. 1997:70

april 1997regeringssammanträde den 24vidBeslut

uppdragetSammanfattning av

dvs.stoppreglema,s.k.deförtillkallas överutredaresärskild attEn se
fåmansföretagbeskattningförgällerregelsystemsärskildadet avsom

hela ellerskallUtredaren övervägaföretag.i sådanaoch delägare om
enligtskei ställetbeskattningochupphävaskanlagstiftningendelar av

bestämmelsernaskallUtredaren överävenregler.allmänna omse
familjeföretag.inominkomstuppdelning

statlig1947:576lagen12i §3Bestämmelserna ommom.
förvärvsinkomstförhindra uttassyftetillhar attinkomstskatt, attsom

dockkanutredningsuppdraget. Deinteomfattaskapitalinkomst, avsom
fåmansföretag,definitionernadenberöras översynkomma avatt avav

uppdraget.följernärståendeföretagsledare, etc. avsom

augusti 1998.den 31avslutatskallUppdraget senastvara

Bakgrund

fåmansföretagbeskattningÅr förreglersärskildainfördes1976 av
1975/76:79,företag prop.sådanaidelägareochföretagsledaresamt

förgällerReglerna även1976:85-87.SFS1975/76:SkU28,bet.
s.k.dereglerdelägare. Dessaochföretagsledaretillnärstående -

föranvändsbolagsforrnen atthindratillsyftar attstoppreglema att-
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undgå eller lindra beskattningen. Reglerna riktar sig olikamot
transaktioner mellan fåmansföretaget och dess företagsledare eller
delägare. Stoppreglerna behandlar sådant företaget anskaffarattsom
egendom för företagsledarens privata bruk, köper eller säljer egendom,
hyr lokal, skriver ned lån eller lån med låg Bestämmelsernaränta.ger
utformades så delägaren beskattas för förmånenatt intäktsom av
tillfällig förvärvsverksamhet numera tjänst samtidigt företagetsom
helt eller delvis avdrag för kostnaden.vägras Samma år infördes även
regler den skattemässiga behandlingen förbjudna lån och tantiemom av

begränsningar i möjlighetensamt löneuttag fördelaatt genom
företagets inkomster mellan företagsledaren och dennes make och barn.
Reglerna kompletterades med utvidgad uppgiftsskyldighet fören
fåmansföretag och delägare lämna informationatt till
skattemyndigheterna sina ekonomiska mellanhavanden.om

Lagstiftningen grundas på Företagsskatteberedningens betänkande
Fåmansbolag SOU 1975:54. Utredningen hade vid undersökningar
konstaterat utbrett missbruk beskattningsreglernaett blandav
fåmansföretagen med avsevärda skatte- och avgiftsbortfall för det
allmänna följd. Utredningen ansåg sig kunna konstaterasom att ett stort
antal bolag bildats uteslutande för uppnå skattelättnader i frågaatt om
inkomster i realiteten inte arbetsinkomst föränannatsom ägarna.var
Missbruket ansågs ha sin grund i något egentligt tvåpartsförhållandeatt
inte fanns vid dessa slags transaktioner. Utredningen såg det inte som
möjligt bekämpa detta missbruk enbartatt förbättrad kontroll. Igenom
stället ansåg utredningen det krävdes materiella bestämmelseratt i
skärpande riktning och utvidgad uppgiftsskyldighet.en

Vid 1990 års skattereform ansågs reglerna alltjämt behövdesatt prop.
1989/902110 596. Den indelningen inkomstslag ochs. nya av
särbeskattningen kapitalinkomster medförde ersättningarna frånattav
företaget beskattas i inkomstslaget tjänst punkt 14numera av
anvisningarna till 32 § kommunalskattelagen l928:370, KL. Vissa
ändringar genomfördes också på grundval Företagsskatte-av
kommitténs betänkande Beskattning fåmansföretag SOU 1989:2.av
Bl.a. begränsades reglernas räckvidd såvitt gäller fåmansägt
handelsbolag. Särbeskattningen kapitalinkomster nödvändiggjordeav
också regler enligt vilka utdelningar och reavinster i vissnya
utsträckning beskattas inkomst tjänst i stället försom av som
kapitalinkomst 3 § 12 lagen statlig inkomstskatt l947:576,mom. om
SIL, nedan kallade 12-reg1erna.
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företagsklimatEtt bättre

politik förbättraekonomiskaregeringensdrag igrundläggande är attEtt
åtgärderradmedelstora företagen. Enochför de småförutsättningarna

Bland de arbetenförändringarfleraochredan gjorts är vänta.har att
Företagsskatteutredningenskan översynpågår nämnas avsom

tidsedanVidare pågåromstruktureringar.vid ettskattereglerna en
för enskildaskattereglernaförenklasyftar tillarbete attsom

vissa ändringaranledningocksåfinns överväganäringsidkare. Det att
företagmedelstoraochförenklande för småhuvudsaki natur somav

bolagsform och derasidrivs ägare.

tjugofor drygtReglerna infördesstopplagstiftningen.Huvudfrågan är
missbrukökandemedtillrättasnabbt kommaförsedanår ettatt av

Stoppreglemafåmansföretag.beskattning ärfördåvarande system av
harövrigt.från i Deavvikandeoch till sinkomplicerade systemetnatur

speciellnegativt pekabl.a. för påkritiserats sättockså starkt utatt ett en
företagskategori.

skattesystemetförändringoch denbakgrund häravMot somavav
lämpligtskattereform det övermed årspåbörjades 1990 är att senu

fåmansföretagen.regler föroch anknutnastopplagstiftningen
förutsättningregler.slopa dessa En är attUtgångspunkten bör attvara

det vanligaske inombeskattning kankorrekt systemets ram.en

påvisadevilkenpraxis enligtde infördesStoppreglema övernärtog en
närståendeochegendomsöverföringar tilloch ägaredolda inkomst-

inkomstslagenreavinst iutdelning ellerförtäckts.k.beskattades som
sågsöverföringenförvärvsverksamhet eller,tillfälligkapital omresp.

Likasåtjänst.inkomstprestation,utfördvederlag förett avsomensom
"rörelsefrämmande",ansågstillgångenavdragbolagetvägrades om

verksamheten.bedrivna Dessabolagetdenbehövdes iintedvs. av
saknas.särskilda regler Detfallalltjämt i degällerreglerallmänna

bolagetdelägare tilllån frånavseendestoppregelingenfinns således
reglerEnligt allmännamarknadsräntan.överstigermed ränta somen

ellervinstutdelningdock sådan utgörarättspraxis överräntaoch anses
vidkorrektblirbeskattningsresultatettjänst. Ominkomst av

behållaanledningingenregler finnsallmännatillämpning att enav
behålls.för regelnskäl talarsärskildasåvida intestoppregel att
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Utredningsuppdraget

Utredaren skall utvärdera och de särskildaöver regler gäller förse som
beskattning fåmansföretag och Översynendelägare i sådana företag.av
omfattar således bestämmelserna i punkt 14 anvisningarna till 32 §av
KL och de däremot svarande bestämmelserna för fåmansföretagen i
2 § 13 SIL också andra bestämmelser såsommom. men

delägares försäljningatt hyresrätt, och andra immateriellapatentav-
rättigheter beskattas inkomst näringsverksamhet punkt 2som av av
anvisningarna till 21 § KL

dispens krävs föratt avdrag för avsättning till personalstiftelse- om
fåmansföretaget sysselsätter färre 30 årsarbetskrafterän punkt 20 a av
anvisningarna till 23 § KL

dispens krävs för avdragatt för tryggande till pension förerätt 60av-
års ålder punkt 20 anvisningarna till 23 § KLe av

delägare undantas frånatt skattefriheten för förmån fri utbildning- av
vid personalavveckling 32 § h3 KLmom.

avdrag för tantiem endast fåratt det år dågöras ersättningen betalas ut-
2 § 13 tredje stycket SIL.mom.

Utgångspunkten för utredarens överväganden bör attvara
skattesystemet skall neutralt och särlagstiftning föratt vissvara en
kategori näringsidkare eller möjligtägargrupp bör undvikas.om

En grundläggande fråga i vad månär stoppreglerna behövs. Utredaren
skall analysera effekterna viss stoppregel avskaffas,noga att dvs.av en

beskattning i stället tillåtsatt ske enligt allmännaav regler. vissaI fall
innebär detta beskattning i inkomstslaget tjänst varvid företaget
regelmässigt får avdrag såsom för lönekostnad och har betalaäven att
arbetsgivaravgifter. I andra fall sker beskattning såsom för utdelning
eller reavinst i inkomstslaget kapital varvid företaget inte får avdrag
och 3:12-reglerna kan bli tillämpliga. Ytterligare fall kan tänkas där
anskaffningen rörelsefrämmande och företaget därföranses vägras
avdrag för anskaffningskostnaden. Utredaren skall så behövs lämnaom
förslag till ändringar och förtydliganden i övrig lagtext.
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behövsstoppregel alltjämttill vissframkommerutredarenOm att en
generell ellertillämpning bördessfråganuppkommer göras merom

avseende.i någotbegränsas

anskaffningstoppregeln avseendetillframutredaren kommerOm att
avskaffas,privata bruk kanföretagsledarensegendom förav

värderingi frågagällande reglerfråganuppkommer avomom
avseende.i någoteller kompletterasändrasbehöverförmånen

Meddefinitioner och begrepp.lagstiftningensskallUtredaren överse
för detnödvändigsådanblirl2-reglerna äventill översynhänsyn en

kanstoppreglertill samtligaframskulle kommautredarenfall att
fåmansföretagdärvid begreppetfrågaavskaffas. gettsEn är enom

bör ändrasnärståendekretsenfrågaomfattning.lämplig En är omannan
sammanhang kandettahänseende. nämnasI atti något

reformeringbetänkandeti FortsattFöretagsskatteutredningen av
skallinteföreslog syskon1993:29företagsbeskattningen SOU att

3:l2-reglernavid tillämpningvarandranärstående tillbehandlas avsom
inte haruppfattning typisktutredningensenligteftersom syskon sett

ekonomiska intressen.sammanfallande

omfatta delägarebörhuvudreglernafrågaEn över tagetär somenom
tillnärståendehelleroch intefåmansföretageti ärinte verksamär som

tformningenfrågai företaget.verksam En ärdelägare är annansomen
till denbör knytadettaochföretagsledarebegreppet närmare anomav

delägaredvs.3zl2-reglerna, äromfattaspersonkrets somavsom
omfattning.i betydandeverksam

utvidgadgälleroch dessfåmansföretag ägareFör en
ochreglerdessaskallUtredarenuppgiftsskyldighet. även överse

Därvid börföreslås.ändringarmateriellatill dedem somanpassa
uppgiftsskyldighet,utvidgad oavsettutgångspunkten att envara

fortsättningsvisnödvändigstoppregler, kan ävenförekomsten varaav
dekontrolleramöjlighetrimligskattemyndigheternaför attatt enge

och dessfåmansföretagmellanföretastransaktioner ettsomm.m.
agare.

3zl2-reglernaändringarnågrainteUtredningsuppdraget annatavavser
fåmansföretag,definitionernavad följer översynenän avavavsom

närståendeföretagsledare, etc.

bestämmelsenbehovetanalysera attskallUtredaren även omav
punkt 15intäkt tjänstlån beskattasförbjudnalånebeloppet vid som av
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anvisningarna till 32 § BehovetKL. denna regel, inte enbartav av som
gäller för fåmansföretag har generell tillämpning, kanutan ifrågasättas

bakgrund låneforbudetmot straffsanktioneratatt är iav
aktiebolagslagen. Utredaren bör i denna fråga samråda med
Aktiebolagskommitén Ju 1990:08.

I uppdraget ingår också reglernaöversyn lön till make ochen av om
barn punkt 13 anvisningarna till 32 § KL.av

Utredaren skall i sammanhanget även motsvarandeöverse
bestämmelser i fråga enskilda näringsidkare och delägare iom
handelsbolag, bestämmelserna avdrag i näringsverksamhetent.ex. om
för hyra eller närståendes lokal punkt 27 anvisningarna tillav egen av
23 § och anvisningarna till 52 § KL och reglerna om
inkomstfordelning i enskild näringsverksamhet och handelsbolag. I
sammanhanget kan erinras Redovisningskommittén i sittattom

Översynslutbetänkande redovisningslagstiftningen SOU 1996:157av
föreslagit avdrag i näringsverksamheten skall fåatt för lön tillgöras
näringsidkares make respektive, i fråga handelsbolag, för lön tillom
delägare. Utredaren bör följa beredningen dessa forslag.av

Budgetaspekter, m.m.

förslagDe utredaren lägger fram skall sammantagetsom vara
kostnadsmässigt neutrala for den offentliga sektorn. Innebär några
förslag minskade inkomster skall utredaren också finansierings-ange
förslag.

Utredaren skall beakta regeringens direktiv till samtliga kommittéer och
särskilda utredare offentliga åtaganden dir.prövaatt 1994:23,om
redovisa regionalpolitiska konsekvenser dir. 1992:50, redovisa
jämställdhetsaspekter dir. 1994:124, redovisa konsekvenser för
brottsligheten och det brottsförebyggande arbetet dir. 1996:49 och
tilläggsdirektiven till vissa kommittéer och särskilda utredare om
företagens uppgiñslämnande dir. 1994:73.

Utredningsuppdraget skall avslutat den augusti31 1998.senastvara



utredningar 1998offentligaStatens

förteckningKronologisk

privilegier i vissaårslag immunitetoch29. 1976ochbeskattning.Fi.Omstruktureringar om. fall- UD.Tänderhelalivet översyn.en
Utlandsstyrkan.vuxentandvård. 30. Fö.ersättningssystemförnytt- till barnochgällerlivet. Stödochvård31.Detgenusansikte.Välfardens A.. Bilaga.medpsykiskaproblem. S.organisationsspecifika ungdomarNivå- ochalltid +Män passar

samhällsskyddvidvårdbehovochRättssäkerhet,frånhandeln. 32.medexempel A.processer
tvångsvård.psykiatriskekonomiska ochVårt liv kön.Kärlek, resursersom

forskning.Historia,ekonomioch33.maktdiskurser.A.
idrott.In.detrationella FemdinTy makten Myten rapporterär omom. restarbetsförmåga.medSverige. 34.Företagareochdetjämställda A.arbetslivet

Översyn miljöbalken. Bilagor.Förordningar M.tillsynsreglerför kollektiva 35.rörelse-och +av. i digitalamiljöerIdentifieringochidentitet36.försäkringar.Fi
den november1997.Referatfrån hearing 12alkoholdryckerAlkoholreklam.Marknadsföring enav -. 4/98.IT-kommissionens K.produkturval.Systembolagets S.och rapport

arbetsskadeförsälcringen.framtidaSkattebrott.Fi. Ux DenIntegritet- Effektivitet- . ResultatstymingVad får vi för pengarna38.för konst.10.Campus U. av-
socialaorganisationerinomdetstatsbidragtill vissastatligtillsynFriståendeutbildningarmed. området.inomolikaområden.U.

gränsälvssarnarbetet.fmsk-svenska M.kontrolluppgifter 39.DetSjälvdeklarationoch. 40.BROTTSOFFER.förenkladeförfaranden.Fi.- Vad hargjorts Vad börgöras Ju.kemikaliehantering.13.Säkrare Fö
alla.Läkemedelsinformationförnäringsrättsligafrågor.Fi. 41.14.E-pengar- utbildningförFörsvarsmaktsgemensamIndikatorerför ekologiskt 42.15.Grönanyckeltal- ett

krav.framtida Fö.samhälle.hållbart M.
Sverigemåbättreskallåsikter handling. kunskapsöversikt 43.Hur16. blir EnNär om

folkhälsomål.nationellaförstamedfunktionshinder.bemötande stegetmotavpersoner -
samladvapenlagstiftning.Ju.digitalmarksänd 44.En17.Samordning TV. Ku.av

i framtiden.Sotning Fö.myndighet Fi. 45.l8. Engräns en- hemligatvångsmedel.buggningochandra Ju.46.Omochregionalutveckling.19.IT
Bulvaneroch Ju.47.exempelfrånSverigeslän.K.120 annat.

ifrågasattKontrolleradochhearing infrastrukturen 48.20.IT-kommisionens om
funktionshinder.intervjuermed medmedier.Andrakarnmarsalen,fördigitala personer-

taxfreeförsäljningenavvecklasKonsekvenser49.Riksdagen 10-24.1997- K. attav
inominforZOOO-skiñet. EU.K.medinbäddade2 Problem system. Läkemedelsutredningarunderkommissioneni 50.De39Hearinganordnad IT stegen.av

underlagsmaterialtill1900-taletochIndustriförbundetochStatskontoretsamverkanmed annat
Läkemedeli vårdochhandel,SOU1998:28.S.1997-11-14.K.

lärande.VuxenutbildningochlivslångtFörsäkringsgaranti. 51.22.
förstaåretmedSituationeninfor ochunderFi.for försäkringsersättningar.garantisystemEtt

kunskapslyñet.U.exportñnansieringen.23.Statenoch N.
Utstationering arbetstagare.A.52.Fiskeriadministrationeni EU-perspektiv.24. ett av

Östersjöregionen.Översyn möjligheternai N.ñskeriadministrationen 53.TaJo. varam.m.av
skapatillväxtoffensivIT-användningkanstorstadspolitikfor helalandet. 54.Hur25. städer.Tre En

rådslaganordnatfor mindreföretag.Ettbilagor.4+ st av
uppdrag Kommunikations-IT-kommissionenpåMariakliniken.26.Frånhembränt av

ochhandelsdepartementetdepartementet,Närings-fakta ungdomarochsvartsprit.om- och Industriförbundet.bankaktiebolagochledningsreglerför27.Nya
Rosenbad1997-1 8.K.Rotundan, lförsäkringsbolag.Fi.

DokumentationfrånDemokratinsräckvidd.säker,flexibelivård ochhandel.Om 55.28.Läkemedel etten
skriftserie.SB.Demokratiutredningensläkemedelsforsörjning. seminarium.ochsamordnad



offentligaStatens utredningar 1998

Kronologisk förteckning

56.Avdragför ökadelevnadskostnadervid tjänsteresa Distansutbildningskommittén.83.DUKOM
ochtillfälligt arbete.Fi Pådistansutbildning,undervisningoch lärande.

57.DUKOMDistansutbildningskommittén. Kostnadseffektivdistansutbildning.U.
Utvärdering distansutbildningsprojektmed Distansutbildningskommittén.84.DUKOMav
IT-stöd.U. Flexibelutbildningpådistans.U.

58.IT ochnationalstaten. framtidsscenarier.Fyra 85. medhänderna.OmAtt rösta stonnöten,
IT-kommissionens 6/98.K. folkomröstningarochdirektdemokratii Schweiz.SB.rapport

59.Räddningstjänsteni Sverige 86.Utvecklingssamarbetepårättsområdet.
Östeuropa.RäddaochSkydda.Fö. Ju.-

60.Kring Hallandsåsen.M. Premiepensionsmyndigheten.Fi.87.
61.Livsmedelstillsyni Sverige.Jo. 88. ochBeredningsorganisationenDomaren
62.Kampanjmedkunskaperochkänslor.Om utbildningocharbetsfördelning.Ju.-

kämavfallsomröstningeni Malåkommun1997. 89.Greppet vända regionsM. utveckling.att en-
63.Engodaffär i Motala.Journalistemasavslöjanden frånSöderhamnskommittén.Rapport N.

ochläsarnasetik. Demokratiutredningensskriftse- före.90.Steget Nedslagi detlokala
rie.SB. brottsförebyggandearbetet.Ju.

64.Bättreoch tillgängliginformation. 91. kommunalförnyelseochNya kompetens-mer grepp-
Småforetagsdelegationens utveckling.N. In.rapport

65.Nya tider, förutsättningar... 92.Godaidéer småföretagochsamverkan.nya om
IT-kommissionens 8/98.K. Småföretagsdelegationens N.rapport rapport

66. funktionshindradeFUNKIS eleveri skolan. Kapitalförsörjningtill småföretag.U. 93.-
67.Socialavgiñslagen. Småföretagsdelegationens N.rapport
68.Kunskapsläget kämavfallsområdet1998. Förslagskatalog.M. 94.

Lämplighetsprövning69. personalinom Småföretagsdelegationens N.rapportav
Förstärktskydd95. skogsmarkför naturvård.förskoleverksamhet, M.skolaochskolbamomsorg.U. av
NaziguldetochRiksbanken.96. Interimrapport.Skolan, ochdetlivslånga UD.70. IT lärandet.

barntill medborgare97.Gör OmbamochdemokratiHearinganordnad Utbildningsdepartementetochav
under l900-talet.SB.IT-kommissionen,Rosenbad1997-12-04,
Konkurrenslagensregler företags-98.lT-kommmissionens 7/98.K.rapport om
koncentration. Bilaga.N.7 Denkommunalarevisionen demokratiskt +ett-. 99.accepteraBetänkandefråndennationellakontrollinstrument.In. sam-
ordningskommitténför Europaåret rasism.72.Kommunalafmansförbund.Fi. In.mot

100. rasismentagit slut Bilagatill betänkandeOrganisationer Har nu73. MångfaldIntegration framtidaEtt- fråndennationellasamordningskommitténförför statsbidragtill invandrarnassystem
Europaåret rasism.In.riksorganisationerm.fl.In. mot

l0 medborgarskapet.DokumentationfrånStymingen Det74. polisen.Ju. ungaav . seminarium.SB.Djurförsök.75. Jo. ett
Lekmannastyre102. i tid. DokumentationIdrott ochmotion76. för livet. Statensstödtill idrotts- experternas
från seminarium.SB.rörelsenochfriluftslivetsorganisationer.ln. ett
Bemäktigaindividerna.103. Om domstolarna,lagenochi småföretag.Småföretagsdelegationens77.Kompetens

individuellade rättigheternai Sverige.SB.N.rapport
Arbetsgivarens104. rehabiliteringsansvar.Regelförenkling78. förframtiden.Småföretags-

105.Minskaregleringen kommuneroch landsting.delegationens N.rapport av
In.ochregionalutveckling.79.IT

i ohälsoforsäkringen.106.Ungaerfarenheterfrån hearingarunder 1998.tre mars
Tid för aktivitet ochutveckling.IT-kornmmissionens 9/98.K.rapport
Främjandelagenl07. A.BostadsrättsregisterJu.80. översyn.en-
Analysera108. Jo.Användningen vissastatsflygplan,81. SB. mera.av m.m.
Rättsinformationoch109. IT. Rapportfrån två semi-örsäkringsföreningar-ettreformeratregelsystem82.F
narier 1996och 1998.IT-kommissionensFi. rapport
10/98.K.



utredningaroffentliga 1998Statens

förteckningKronologisk

dödsboförvaltareochdödforkla-l Makes10. arvsrätt,
ring. Ju.

elektroniskakulturarvet.U.l E-plikt. säkradetl Att
l på lika villkor U.12.Resurser

nyandligheten.Samhälletoch S.l 13.l GodTro.
kvalitetenpådevi kanfrämjal 14.Svenskani EU. Hur

svenskaEU-textema.SB.
l Distansarbete.A.15.
l Stoppreglema.Fi.16.



utredningaroffentliga 1998Statens

förteckningSystematisk

Statsrådsberedningen Socialdepartementet
TänderhelalivetDokumentationfrånDemokratinsräckvidd. ett

vuxentandvård.2ersättningssystemforskriftserie.55seminarium.Demokratiutredningens nytt-
alkoholdryckerochMarknadsföringAlkoholreklam.ochJoumalistemasavslöjandengodaffär i Motala.En av

produkturval.8SystembolagetsDemokratiutredningensskriñserie.63läsarnasetik.
handling. kunskapsöversiktåsikterblir Enstatsflygplan, 81 NärAnvändningen vissa omm.m.av

16medfunktionshinder.bemötandehänderna.Att med Omstormöten,rösta avpersoner
storstadspolitikfor helalandet.städer.Schweiz. 85 Tre Enfolkomröstningarochdirektdemokratii SB.

bilagor.25demokratiunder 4till barnochGörbarn medborgareOm + st
Mariakliniken.Frånhembränttill1900-talet.97

ochsvartsprit.26fakta ungdomarDokumentationfrånmedborgarskapet.Det ett omunga - flexibelhandel. säker,Läkemedeli vårdoch Omseminarium.101 en
läkemedelsförsörjning.28ochsamordnadDokumentationfrånLekemannastyrei tid.experternas

ochvårdtill barnochgällerlivet. StödDetseminarium.102ett
psykiskaproblem. Bilaga.31ungdomarmeddomstolarna,lagenochBemäktigaindividerna.Om +

vidindividuellarättigheternai Sverige.103 vårdbehovoch samhällsskyddde Rättssäkerhet,
främjakvaliteten dei vi kan tvångsvård.32Svenskan EU. Hur psykiatrisk

1 14 restarbetstörmåga.34svenskaEU-textema. medFöretagare
arbetsskadeförsäkringen.37framtidaDen

Justitiedepartementet ResultatstymingVad får vi för pengarna av-
organisationerinomdetsocialastatsbidragtill vissaBROTTSOFFER

området.3 840Vadhargjorts Vadbörgöras
föralla.41Läkemedelsinfomiation44samladvapenlagstiñning.En

skallSverigemåbättreHurhemligatvångsmedel.46buggningochandraOm
folkhälsomål.43nationellaförstastegetmotBulvaneroch 47annat. -

KontrolleradochifrågasattStyrningen polisen.74av
48medfunktionshinder.-intervjuer medBostadsrättsregister.80 personer

LäkemedelsutredningarunderDe39stegen.pårättsområdet.Utvecklingssamarbete
underlagsmaterialtill1900-taletochÖsteuropa. annat86

50vårdochhandel,SOU1998:28.LäkemedeliBEREDNINGSORGANISATIONENDOMARENOCH
Socialavgiñslagen.67arbetsfördelning.88utbildningoch- rehabiliteringsansvar.104Arbetsgivarensbrottsförebyggandelokalafore.Nedslagi detSteget

ohälsoförsäkringen.iUngaarbetet.90
utveckling.106för aktivitetochTiddödsboforvaltareochdödförklaring.Makesarvsrätt,
ochnyandligheten.l 13God SamhälletTro.1101

KommunikationsdepartementetUtrikesdepartementet
regionalutveckling.ochlTfallimmunitetochprivilegier i vissaårslag1976 om

frånSverigeslän.19exempel12029översyn.en- hearing infrastrukturenlT-kommisionensRiksbanken.lnterimrapport.96 omNaziguldetoch
Andrakammarsalen,fördigitalamedier.

20Riksdagen1997-10-24.Försvarsdepartementet
2000-skiftet.införProblemmedinbäddadesystemkemikaliehantering.13Säkrare

kommissionenianordnadHearing lTav30Utlandsstyrkan.
ochStatskontoretmedIndustriförbundetsamverkanutbildningförFörsvarsmaktsgemensam

1-14.211997-1framtidakrav.42
miljöer.identiteti digitalaIdentifieringochSotningi framtiden.45

den november1997,Referatfrån hearing 12enSverigeRäddningstjänsteni -
4/98. 36lT-kommissionensrapport59ochSkydda.Rädda-



utredningaroffentliga 1998Statens

förteckningSystematisk

Distansutbildningskommittén.taxfreeförsäljningenavvecklas DUKOMKonsekvenser attav
distansutbildningsprojektmedUtvärderinginom 49EU. av

lT-stöd. 57offensivIT-användningkanskapatillväxtHur
66funktionshindradeeleveri skolan.för rådslaganordnat FUNKISmindreföretag.Ett av -

personalinomKommunikations- LämplighetsprövningIT-kommissionenpå uppdrag avav
69förskoleverksamhet,skolaochskolbamomsorg.departementet,Närings-ochhandelsdepartementet

Distansutbildningskommittén.lndustriförbundet.Rotundan,Rosenbad1997-11- DUKOMoch
lärande.Pådistansutbildning,undervisningoch18.54

Kostnadseffektivdistansutbildning.83ochnationalstaten. framtidsscenarier.lT Fyra
Distansutbildningskommittén.DUKOMIT-kommissionensrapport 58

Flexibelutbildningpådistans.84tider, förutsättningar...Nya nya
l lE-plikt. säkradetelektroniskakuturarvet. lAttIT-kommissionens 8/98.65rapport

på lika villkor l 12ResurserSkolan, ochdetlivslångalärandet.IT
Hearinganordnad Utbildningsdepartementetochav JordbruksdepartementetIT-kommissionen,Rosenbad1997-12-04,
lT-kommmissionens 7/98.K. 70 Fiskeriadministrationeni EU-perspektiv.rapport ett

Översynochregionalutveckling.T fiskeriadministrationen 24m.m.av
erfarenheterfrån hearingarunder 1998. Livsmedelstillsyni Sverige.61tre mars
lT-kommmissionens 9/98. 80rapport urförsök.7 5
Rättsinformationoch fråntvå seminarierIT. Rapport 108Analyseramera.

IT-kommissionens 10/98.1091996och 1998. rapport
Arbetsmarknadsdepartementet

Finansdepartementet Välfardensgenusansikte.3
Omstruktureringarochbeskattning.1 organisationsspecifikaalltid Nivå- ochMänpassar
Översyn tillsynsreglerför kollektivarörelse-och medexempelfrånhandeln.4av processer
försäkringar.7 ochVårt liv kön.Kärlek,ekonomiskaresursersom

Skattebrott.9Integritet Effektivitet- maktdiskurser.5-
Självdeklaration kontrolluppgifteroch rationellamakten din detTy Mytenär om

förenkladeförfaranden.12 Sverige.6arbetslivetochdetjämställda-
näringsrättsligafrågor.14 52E-pengar Utstationering arbetstagare.av-

myndighet 18 107En Främjandelagengräns översyn.en en- -
Försäkringsgaranti. Distansarbete.1 15

garantisystemför försäkringsersättningar.22Ett
Kultu rdepartementetledningsreglerför bankaktiebolagochNya

försäkringsbolag.27 marksänd 17Samordning digital TV.av
levnadskostnadervid tjänsteresaAvdrag för ökade

Närings- och handelsdepartementet56ochtillfálligtarbete.
finansförbund.72Kommunala exportñnansieringen.23ochStaten

örsäkringsföreningar-ettreformeratregelsystem82F Östersjöregionen.i 53påmöjligheternaTa varaPremiepensionsmyndigheten.87 information.ochmertillgängligBättre
Stoppreglema.l 16 64Småföretagsdelegationens 2.rapport

i småföretag.KompetensUtbildningsdepartementet Småföretagsdelegationens 77rapport
för konst10Campus Regelförenklin förframtiden.g

utbildningarmedstatligtillsynFristående Småföretagsdelegationens 784.rapport
inom områden.olika l 1 regionsutveckling.Greppet vändaatt en-livslångtlärande.Vuxenutbildningoch Söderhamnskommittén.89frånRapport

inför underförstaåretmedSituationen och samverkan.Godaidéer småföretagochom
51kunskapslyftet. 92Småföretagsdelegationensrapport



offentliga utredningarStatens 1998

förteckningSystematisk

Kapitaltörsörjningtill småföretag.
Smâforetagsdelegationens 93rapport
Förslagskatalog.
Småtöretagsdelegationens 94rapport
Konkuirenslagensregler företagskoncentration.om

Bilaga.98+

Inrikesdepartementet
Historia, forskning.ekonomioch
Fem idrott. 33rapporterom

demokratisktDenkommunalarevisionen ett-
kontrollinstrument.71

framtidaOrganisationerMångfaldIntegration Ett-
för statsbidragtill invandrarnassystem

riksorganisationerm.fl. 73
Idrott för stödtill idrotts-ochmotion livet. Statens
rörelsen friluftslivets organisationer.76och

förnyelseochkompetens-Nya kommunalgrepp-
91utveckling.

fråndennationellasamordnings-accepteraBetänkande
kommitténför rasism.99Europaåretmot

Bilagatill betänkandefrånHarrasismentagitslutnu
samordningskommitténför Europaåretdennationella

motrasism.100
Minskaregleringen kommunerochlandsting.105av

Miljödepartementet
Grönanyckeltal- Indikatorerför ekologiskthållbartett
samhälle.15

Bilagor.35Förordningartill miljöbalken.+
finsk-svenskagränsälvssamarbetet.39Det

KringHallandsåsen.60
känslor.Kampanjmedkunskaperoch Om

kämavfallsomröstningeniMalåkommun1997.62
Kunskapslägetpåkämavfallsområdet1998.68

skogsmarkfor naturvård.95Förstärktskyddav





;FRITZES
OFFENTLIGAf

.PUBLIKATIONER

POSTADRESS: STOCKHOLM106 47
FAX TELEFON:O8-69O0869o 91 91. 9091

fritzes.order@liber.seE-POST:
FRITZES www.fritzes.seINTERNETBOKHANDEL:

lSBN 9l-38-2l0l 3-4
ISSN0375-250X




