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ÖstrosTill statsrådet Thomas

Genom beslut den oktober31 1997 bemyndigade regeringen statsrådet
ÖstrosThomas tillkalla särskild utredare med uppdragatt överatten se

reglerna avdrag for ökade levnadskostnaderom m.m.
Med stöd regeringens bemyndigande förordnades fr.o.m. denav

24 november 1997 lagmannen Bertil Ekholm särskild utredare.som
biträdaAtt utredningen förordnades fr.o.m. denexpertersom

februari utredarenl 1998 Bengt Blomqvist, departementssekreteraren
Robert Boije, rådmannen Edvardsson,Monica Dahlbom, docenten Leif
förbundsekonomen Lillemor Gladh, skattedirektören Linder,Monika
skattejuristen Kerstin Nyquist och kammarrättsassessom Ulf Rehnberg.

Till sekreterare förordnades fr.o.m. den januari12 1998
kammarrättsassessorn Peter Kristiansson och jur.kand. Lindeblad.Eva

Utredningen har antagit Utredningen ökade levnads-namnet om
kostnader m.m.

Utredningen överlämnar härmed sitt delbetänkande Avdrag för
ökade levnadskostnader vid tjänsteresa och tillfälligt arbete.

Stockholm den maj14 1998

Bertil Ekholm

/Peter Kristiansson
LindebladEva
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Sammanfattning

Utredningens uppgift bl.a. reglerna avdragär göra översynatt en av om
för ökade levnadskostnader. Arbetet har i första skede inriktatsett
bestämmelserna föravdrag ökade levnadskostnader vid tjänsteresaom
och tillfälligt arbete pågår längre tid två år.änsom

Utredningen föreslår till avdrag för logikostnader skallrättatt
föreligga under hela den tid tjänsteresan respektive det tillfälligasom
arbetet pågår. innebär tidsmässigDetta utökning avdragtillrättenen av
jämfört med de bestämmelser gäller i dag, där det föreliggerendastsom

till avdrag under längst två år, såvida inte anställningens ellerrätt natur
andra särskilda skäl talar för avdragsrätt skall föreligga under längreatt
tid. skattskyldigFör inte kan visa den faktiska logikostnadensom
föreslår utredningen avdrag skall kunna medges med halvtatt ett
maximibelopp arbetsorten belägen inom riket och med halvtnär är ett
normalbelopp arbetsorten belägen riket, under förutsättningnär är utom

det sannolikt sådana kostnader förekommit. Enligt gällandeäratt att
bestämmelser kan avdrag för logikostnader endast medges skattskyldig

kan visa sina kostnader eller den vid tjänsteresa uppburitsom som
ersättning härför från arbetsgivaren. föreslagnaDen bestämmelsen
innebär således utökning till avdrag för logikostnader på sårättenen av

någon åtskillnad inte mellan skattskyldig uppburitsätt görsatt som
ersättning från arbetsgivaren och skattskyldig inte sådanuppburitsom
ersättning. Utredningens förslag, motiveras rättviseskälsom av men

också kan förväntas vissa tillämpningsvinster, omfattar ocksåsom ge
tiden före bortovaro.två års

Utredningen föreslår vidare till avdrag för kostnader för mål-rättatt
tider och småutgifter skall föreligga under hela den tid tjänsteresansom

Äventillfälligarespektive det arbetet pågår. detta innebär tidsmässigen
utökning avdragsrätten. Avdrag skall för tid efter två års bortovaroav
medges med 30 maximi- respektive normalbeloppet. Dettaprocent av
innebär skattskyldig, inlett bortovaron tjänsteresa ochatt som som en

alltjämt uppbär ersättning från arbetsgivaren, efter två årssom
förrättning medges avdrag med 30 maximi- eller normal-procent av

tillbeloppet skillnad gällande bestämmelser där avdraget, undermot
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uppgår tillföreligger, 70förutsättning avdragsrätt procentatt av
beloppen.

avdragsrätt för kostnader för logi,föreslårEftersom utredningen att
föreligga under hela den tid tjänsteresansmåutgifter skallmåltider och

behövsinnebär detta det intetillfälliga arbetet pågårrespektive det att
till avdragsrätt bortovaronavseende möjlighetennågon regel när över-

iden s.k. dispensregelninnebär i sinstiger två år. Detta atttur
funktionfyller någon ochinte längreskattebetalningslagen 1997:483

skall gälla.därför den upphörautredningen föreslår att att
reglerna skall träda i kraft dendeUtredningen föreslår att nya

med den januari 1998,retroaktivt från ochjanuari och gälla 11 1999
taxering i mån devid 1999 års denoch således tillämpas första gången

dagensbehandling vadföreslagna reglerna innebär änen mer gynnsam
medför.regler
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Författningsförslag

Förslag till lag ändring iom

kommunalskattelagen 1928:370

anvisningarna till 33 §Härigenom föreskrivs punkterna och3 3att a av
följande lydelse.kommunalskattelagen skall ha1928:370

Anvisningar
till 33 §

lydelseNuvarande lydelse Föreslagen

förenade3. företagit varitskattskyldig i sitt arbeteHar somresor
han tillmed övernattning vanliga verksamhetsorten,den rättägerutom

grundhan har haft påavdrag för den ökning i levnadskostnaden, som
vanliga verksamhetsort.han vistats sinatt utomav

inom avståndvanliga verksamhetsorten områdeDen utgörs ettettav
vanligskattskyldiges tjänsteställe. Medkilometer från den50av

kilometerområde inom avstånd 50verksamhetsort likställs ettett av
Tjänsteställe den plats därfrån den skattskyldiges bostad. är en

undersitt arbete. detta skerarbetstagare fullgör huvuddelen Omav
växlar,arbetsplatser hela tidenförflyttning eller på anses somsom

sittfullgör deltjänsteställe regel den plats där arbetstagareni aven
eller utföraoch lämna arbetsmaterialarbete, såsom hämtaatt

arbetet varjeavslutande arbetsuppgifter. Omförberedande och
villkor gäller för vissabegränsad tid enligt dearbetsplats pågår som

därmedanläggningsbranschen ellerinom byggnads- ocharbetstagare
skattskyldiges bostadjämförliga branscher skall den anses som

tjänsteställe.skall bostadentjänsteställe. reservofficerareFör anses som
liknandenämndemän, jurymän och andraskall gälla förDetsamma

förvaltningsdomstol,domstol, allmänuppdragstagare i allmän

Lydelse enligt 1997/982134.prop.
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arrendenämnd ellerhyresnämnd, skattenämnd. skattskyldigEn som
under begränsad tid arbetar vid någon Europeiska unionensav
institutioner ellereller vid Europaskolorna får den huvud-organ men
sakliga delen för arbetet från skall, underlönen arbetsgivareav annan
längst sitt tjänsteställe hos arbetsgivare betalarår, ha dentre anses som
den huvudsakliga delen lönen, den det.skattskyldige begär Omav om
bostaden arbetsorten tillfällig och beror enbart tjänste-är
utövningen, skall inte sådan i andraden bostadanses som som avses

förutsättningmeningen, under den skattskyldige haratt annan
bostad.permanent

förKostnadsökning enligt första stycket kan utlägg logi,avse
merkostnad för måltider diverse småutgifter.samt

arbetsgivare för förrättning inom riket utgivit ersättning förHar att
täcka kostnadsökningen för måltider småutgifter dagtraktamenteoch
och visar den skattskyldige inte kostnadsökning, avdragmedgesstörre
med belopp motsvarande den dock för varje heluppbuma ersättningen,
dag tagits i anspråk för högst med beloppett motsvararsom resan som

det för beskattningsåret basbeloppet enligt0,5 gällandeprocent av
kap. lagen försäkring avrundat till1 6 § 1962:381 allmänom

tiotal kronor l.elt maximibelopp för varje halv dag högstochnärmaste
med halvt maximibelopp.ett

för förrättningarbetsgivare riket utgivit dagtraktamente,Har utom
och visar den skattskyldige inte medges avdragkostnadsökning,större
med belopp motsvarande den uppbuma ersättningen, dock för varje hel
dag förtagits i anspråk högst med belopp kansom resan som anses

den normala ökningen levnadskostnadema under dag iimotsvara en
respektive förrättningsland helt normalbelopp och för varje halv dag
högst med halvt normalbelopp. normalbelopp kostnads-Heltett avser

förökning frukost, för lunch och middag bestående pårättav en
normal standard för småutgifter under varje hel dagrestaurang samtav

har förtagits i anspråk Föreligger särskilda skäl får normal-som resan.
beloppet kostnadsökning för bättremåltider restaurangavse av
standard. Uppehåller sig den anställde under tjänsteresa dag isamma

tillland bestäms det högsta beloppet för avdrag med hänsynän ettmer
det land där har uppehållit dagenhan sig den längsta tiden 06.00-av
24.00.

hel dag avresedag påbörjats före kl.Som 12.00ävenanses om resan
och hemkomstdag avslutats efter halv dagkl. 19.00. Somom resan

avresedag påbörjats eller ochkl. 12.00anses om resan senare
hemkomstdag har avslutats eller tidigare.kl. 19.00om resan

Vill skattskyldig visa kostnadsökningen förrättningunderatt som
varit förenad med anställningövernattning inom riket i och sammaen
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varit avdrag beräknats i enlighet med vadstörre än isägssom som
fjärde stycket, skall utredningen hans samtliga förrättningar iavse
nämnda anställning under beskattningsåret. Vill skattskyldig visa att
kostnadsökningen under förrättning varit förenad med över-som
nattning på utrikes i och anställning varit avdragort större änen samma

beräknats enligt femte stycket, får kostnadsökningen beräknas försom
varje förrättning för sig.

Om den skattskyldige inte fått ersättning från arbetsgivaren för att
täcka kostnadsökning för måltider och småutgifter sannoliktgörmen

han haft sådana merkostnader medges avdrag vid förrättning inomatt
riket enligt schablon med halvt maximibelopp och vid förrättningett

riket enligt schablon med halvt normalbelopp dag.utom ett per
Avdrag för kostnad för logi Avdrag för kostnad för logi

medges med belopp medges med beloppmot- mot-
svarande den faktiska utgiften. svarande den faktiska utgiften.
Kan den skattskyldige inte visa denKan skattskyldige inte visa
logikostnaden medges avdrag logikostnaden medges avdrag
med belopp motsvarande vid förrättning riket medinom

uppburits från halvtersättning maximibelopp och videttsom
arbetsgivaren nattraktamente. förrättning riket medutom ett

avdragDetta får dock halvt normalbeloppinte natt.per
vid förrättningöverstiga inom

riket halvt maximibelopp ochett
vid förrättning riketutom ett
halvt normalbelopp natt.per

Har skattskyldig har till avdrag för ökade levnadskostnaderrättsom
enligt denna punkt tillhandahållits kostfönnån skall avdraget reduceras
med hänsyn härtill, såvida inte förmånen fri kost tillhanda-avser som
hållits allmänna transportmedel vid tjänsteresa och inte utgörsom
skattepliktig intäkt.

arbete denNär vanliga verksamhetsorten varit förlagt tillutom en
och under längre tid månader i följd bedömsänort tre rättensamma en
till avdrag och beräknas detta enligt bestämmelserna i punkt 3 Ena.

förrättninglöpande bruten endast uppehåll beror på attanses av som
arbetet förläggs till under minst fyra veckor.ortannan

Med arbetsgivare jämställs utbetalare traktamente denannan av om
huvudsakliga delen arbetet utförs för denne.av
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levnadskostnader kanökadeavseendefördyringa avdragsgill3 En
skattskyldigedenanledningendenenbartföreliggainte attavanses

medgesbostad. Avdraghar sinden där hanarbetar änortannan
nämligenfall,dock i följande om

tid,kortareendastarbetet enavser
ändåkortvarigtbetecknasinte kanvisserligenarbetet mensom

fastsådantellersintilltidsbegränsat atttypiskt naturär ensett
krävs,bostadsortentidigareanknytning till den

platser ellerflera olikabedrivas påarbetet skall
flyttning börkan ifrågasättasskäligenanledning inte attdet av annan

arbetsorten.ske till
grundskattskyldig,harvadOavsett sagts avsomensom ovan

levnads-ökadeförtill avdragbostadsort,flyttar tillsitt arbete rättny
sambo ellermake,dennesskattskyldige,för denbostadkostnader om

dubbelsådanochbostadsortentidigaredenfamilj behållits
grundskäligbosättning är av
förvärvsverksamhet,sambosmakes eller

ellerverksamhetsortenanskaffa fast bostadsvårighet att
omständighet.särskildannan

övernattning påendastmedgespunktdennaAvdrag enligt om
arbetsorten äger rum.

ochbostadsortenmellanavståndetendastmedgesAvdrag om
kilometer.50längrearbetsorten är än

andra stycketenligtAvdragstycketförstaAvdrag enligt
förårunder längstmedgesochtvå årunder längst tremedges i

ochsamboendeellergiftaförårunder längstövrigt tre par
förårunder längstochsamboendegifta eller ett ensam-par

denskattskyldiga. Iståendeförårunder längst ett ensam-
tidinräknastiden skallangivnadenskattskyldiga. Istående

föravdragvilkenundertidskall inräknastidenangivna samma
punktenligtmedgettsförrättningföravdragunder vilken samma

dock förmedgesAvdragpunktenligtmedgettsförrättning
tidlängredock förmedges änAvdrag sagts nu, omsom

eller andraanställningenslängre tid naturän sagts omnu,som
för det.skäl talarsärskildaandraelleranställningens natur

för det.skäl talarsärskilda
logikostnad förförAvdragför logikostnadförAvdrag

motsvarandetill beloppberäknasmotsvarandetill beloppberäknas
utgiften. Kanfaktiskadenutgiften. Förfaktiskaden

avdragmedgesskattskyldig,punkt 3skattskyldiga i somavsessom

2 lydelse 1993: l 515.Senaste



örfattningsförslag 13F1998:56SOU

första stycket,medges dock avdrag enligt enligt visainteovan
avdragmedgespunkt nionde logikostnadenbestämmelserna 3i

Ökningen medriketi kostnaderna vid arbetestycket. inom ett
och vidmaximibeloppmåltider och småutgifter halvtför

halvtriket medberäknas antingen arbetearbetsorten ettutom
normalbelopputredning den faktiskaenligt natt.perom
Ökningen föri kostnadernakostnadsökningens storlek eller

småutgifterochschablon- måltiderschablonmässigt. Den
beräknas antingenberäknas arbetsortenmässiga ökningen

den faktiskaenligt utredning om
storlek ellerkostnadsökningens

schablon-schablonmässigt. Den
ökningen beräknasmässiga

underskattskyldigskattskyldig under förför somsom
månadernade forstade första månaderna tretre avav

medgivits avdragavdrag bortovaronbortovaron medgivits
ochenligt punkt 3enligt punkt och3 somovanovan som
kostnads-alltjämt uppbäralltjämt uppbär kostnads-

arbetsgivaren, tillfrån ersättning frånersättning arbetsgivaren, till
helthelt dag 70dag 70 procentprocent avav perper

maximibelopp arbetsortenarbetsortenmaximibelopp ärnärnär är
ochinom riket 70belägen inom riket och belägen70

normalbelopphelthelt normalbeloppprocent procent avav
belägenarbetsortenarbetsorten belägen ärnär är när utomutom

under de första två årenriketriket, av
och till 30bortovaron procent
maximibelopphelt närav

arbetsorten belägen inomär
heltriket och 30 procent av

normalbelopp arbetsorten ärnär
för tidbelägen riketutom

därefter,
inom riket medgesför skattskyldig med arbetsort belägen som

under demaximibelopp dagavdrag enligt forsta stycket till halvtett per
maximi-till heltförsta månaderna bortovaron och 30 procenttre avav

belopp förtid därefter,
riket medgesbelägenför skattskyldig med arbetsort utom som

dag under deförsta stycket, till halvt normalbeloppavdrag enligt ett per
helt normal-forsta månaderna bortovaron och till 30 procenttre avav

förtid därefter,belopp
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andra stycket, tillför skattskyldig medges avdrag enligt ettsom
eller normal-belopp maximibeloppetdag 30utgör procentper som av

beloppet.
till för ökade levnadskostnaderskattskyldig har avdragHar rättsom

enligt tillhandahållits kostförmån skall avdraget reducerasdenna punkt
inte förmånen fri kostmed hänsyn härtill, såvida somavser

tillhandahållits transportmedel vid tjänsteresa och intepå allmänna som
skattepliktig intäkt.utgör

från ochi kraft den januari och gällerlag träder 1 1999Denna
och tillämpas första gången vid 1999 årsmed den januari 1998l

taxering.
Äldre års taxeringbestämmelser skall dock gälla vid 1999 om

förmånligare för den skattskyldige.dessa är

ändring iFörslag till lag om

skattebetalningslagen :4831997

skattebetalningslagen 1997:483Härigenom föreskrivs kap. 19 §8att
skall ha följande lydelse.

kap.8
19

lydelseNuvarande lydelse Föreslagen

vid sådanlevnadskostnader lämnasFrån ersättning för ökade som
till §tjänsteresa i punkt anvisningarna 333avses avsom

tillendastkommunalskattelagen skall skatteavdrag1928:370 göras
i punktschablonbelopp 3den del ersättningen överstiger de angessom

faktiskadet gäller kostnad för logi, denrespektive eller3 när
utgiften.

Om tjänsteresaen som avses
punkt elfte stycket3i av

till §33anvisningarna
kommunalskattelagen varar mer

två år eller,på iän ortsamma

3Lydelse enligt l997/98:134.prop.
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fall punkt andra3isom avses
stycket åttonde och nionde
meningarna av samma

är påanvisningar, tre samma
skall skatteavdragetort,

beräknas på hela ersättningen.
Skattemyndigheten får dock,
efter ansökan den somav
betalar beslutaersättningen,ut

skatteavdrag skall görasatt
förstaenligt stycket underäven

längre tid.vissen

lag träder i kraft den januari och tillämpas förstaDenna 1999l
gången i fråga preliminär skatt och arbetsgivaravgifter avserom som
beskattningsåret 1999.
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Utredningsuppdraget1

oktoberdirektiv beslöts regeringen den 30Utredningens 1997:128 av
1997.

vissa regler inom inkomst-Utredningen skall göra översyn aven
Översynen ökade levnadskostnadertjänst. skall reglernaslaget omavse

bosättning reglernavid i tjänsten, tillfälligt arbete och dubbel samtresa
undersöka detskattepliktig förmån. Vidare skall utredningen omom

pågåendefinns behov särskilda regler för utbildning underav
anställning.

levnadskostnaderUppdraget skall det gäller avdrag för ökadenär
redovisas denvid tillfälligt arbete bostadsortenän senastortannan

följande. Utredarenmaj direktiven uttalas i denna del bl.a.15 1998. 1
medför tillämpningsproblem ochskall kartlägga bestämmelsernaom

enkelhetundersöka de ändamålsenliga och uppfyller de kravärom
arbetsmarknaden ställertydlighet den ökade rörligheten påoch som

problem.föreslå lösningar på uppmärksammadesamt
Enligt olika sammanhang hävdatsdirektiven har det i att

bestämmelserna avdrag för ökade levnadskostnader svåraär attom
tillämpning bestämmelsernatillämpa och skattemyndigheternasatt av

ocksåenhetlig. olika tidsgränsema för avdragsrätten harinte Deär
uppfattats i vilka fall det finns skäloklara, särskilt det gällernär attsom

den uttryckligen imedge avdrag under längre tid än angessom
området.lagtexten. huvudsak saknas också vägledande praxisI

regel ekonomiskAvdrag for ökade levnadskostnader har storsom
från denbetydelse för vid tillfälligt arbete långtden skattskyldige t.ex.

påbörja sådantegentliga bostadsorten. Inför beslutet eventuellt ettatt
kunna förutse i vilkenarbete kan det avgörande betydelse attvara av

medges. osäkerhet deutsträckning avdrag kan komma Enatt om
konsekvenserna börja tidsbegränsat arbeteekonomiska t.ex. ettattav

önskvärd rörlighet på arbetsmarknaden.kan motverkaortannan en
tillämpnings-förslag till hur eventuellaUppdraget lämnaär att

undersökaproblem bör i uppdraget särskiltlösas. Vidare ingår det att
tillfälligtför kostnader vid arbetede tidsgränser gäller för avdragsom

bedöma dessa tidsgränseroch dubbel bosättning. Utredaren skall ärom

2 18-0957
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lämpliga föreslå hur de tidsgränser behövs kansamt görassom
tydligare och förutsebara. Utgångspunkten för föreslagnamer
förändringar skall bestämmelserna inte bör motverkaattvara en
naturlig rörlighet arbetsmarknaden.

Direktiven Dir. 1997: 128 har fogats bilaga till betänkandet.som
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Gällande2 rätt

Inkomsttaxerinl gen

Huvudregeln enligt 20 § andra stycket kommunalskattelagenär,
l928:370, fårKL, avdrag inte för skattskyldigsgörasatt
levnadskostnader och därtill hänförliga utgifter. Avdrag för ökade
levnadskostnader kan emellertid medges i vissa situationer, nämligen
vid i tjänsten, tillfälligt arbete och dubbel bosättning.resa
Bestämmelserna härom finns i punkterna och3 3 anvisningarna tilla av
33 § KL.

nämnda punkt framgårAv 3 avseende bl.a. följande.i tjänstenresa
skattskyldig i sitt företagitHar arbete varit förenade medresor som

övernattning den vanliga verksamhetsorten har han till avdragutom rätt
för den ökning i levnadskostnaden, han hafthar grund attsom av
han vistats sin vanliga verksamhetsort. vanligaDen verksamhets-utom

område inom avstånd kilometer från50 denutgörsorten ett ettav av
skattskyldiges tjänsteställe. Med vanlig verksamhetsort likställs ett
område inom avstånd kilometer från den50 skattskyldigesett av

Tjänsteställebostad. den plats där arbetstagare fullgör huvuddelenär en
sitt arbete. dettaOm sker under förflyttning eller arbetsplatserav

hela tiden växlar, tjänsteställe i regel den plats därsom anses som
arbetstagaren fullgör del sitt arbete, såsom hämta eller lämnaatten av
arbetsmaterial eller utföra förberedande och avslutande arbetsuppgifter.

arbetet varjeOm på arbetsplats begränsadpågår tid enligt de villkor
gäller för vissa arbetstagare inom byggnads- och anläggnings-som

branschen eller därmed jämförliga branscher, skall den skattskyldiges
bostad tjänsteställe. reservofficerareFör skall bostadenanses som

tjänsteställe. skall gälla förDetsamma nämndemän, jurymänanses som
och andra liknande uppdragstagare i allmän domstol, allmän
förvaltningsdomstol, hyresnämnd, arrendenämnd eller skattenämnd. En
skattskyldig under begränsad tid arbetar vid någon Europeiskasom av
unionens institutioner eller eller vid Europaskoloma får denorgan men
huvudsakliga delen lönen för arbetet från arbetsgivare skall,av annan .under längst år, ha sitt tjänsteställe hos den arbetsgivaretre anses som
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betalar den skattskyldige begärhuvudsakliga delen lönen, denomav
det. Om bostaden för dessa tillfällig och beror enbartarbetsonen är

tjänsteutövningen bostadskall den inte sådananses som som avses
vid bestämmandet skattskyldiges vanligavad denutgörav som
verksamhetsort, förutsättning skattskyldige harunder denatt annan

bostad.permanent
Kostnadsökning utlägg för logi,berättigar till avdrag kansom avse

merkostnad för småutgifter.måltider diversesamt
Vid förrättning högst månaderinom riket löper under ärtresom

avdragets utgivit ersättning förstorlek beroende på arbetsgivarenom
småutgiftertäcka kostnadsökningen för måltider och dag-att

traktamente eller inte. arbetsgivaren utgivit sådant traktamente ochHar
visar den skattskyldige inte kostnadsökning, medges avdrag medstörre
belopp dock högst med heltmotsvarande det uppbuma traktamentet, ett
maximibelopp för maximibelopp för halv dag.hel dag och halvtett
Maximibeloppet angivet utifrån gällandeberäknas på visst sätt
basbelopp. och helt maximi-Vid 1998 1999 års taxeringar uppgår ett
belopp till halvt maximibelopp till kr.180 kr och således uppgår 90ett

för förrättning riket utgivit dagtraktamente,Har arbetsgivare utom
och visar den skattskyldige kostnadsökning, medges avdraginte större

högstmed belopp motsvarande den uppbuma ersättningen, dock med
belopp ökningen i levnads-kan den normalamotsvarasom anses
kostnaderna förrättningsland helt normal-under dag i respektiveen
belopp för varje halv dag högst med halvt nonnalbelopp.och ett

normalbeloppensRiksskatteverket meddelar rekommendationer om
storlek.

under förrättningVill den skattskyldige visa kostnadsökningenatt
i ochvarit förenad med övernattning inom riketsom en samma

schablonmässigtanställning avdrag beräknatsvarit större än som
utredningen samtliga förrättningarskall isätt nämntsovan avse

anställningen under beskattningsåret. Vill den skattskyldige visa att
förrättning varit förenad medkostnadsökningen under över-som

anställningnattning och varitutrikes i större änort en samma
normalbeloppet, får kostnadsökningen beräknas för varje förrättning
för sig.

fått dagtraktamente från arbetsgivarenden skattskyldige inteOm
haft merkostnader för måltider ochsannolikt han små-gör attmen

utgifter vid förrättning inom riket med halvt maximi-medges avdrag ett
vid förrättning riket med halvtbelopp kr och normal-90 ettutom

belopp dag.per
för logi medges med belopp motsvarande denAvdrag för kostnad

skattskyldigefaktiska utgiften. den inte visa logikostnaden medgesKan
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beloppavdrag med motsvarande ersättning uppburits från arbets-som
givaren nattraktamente. Detta avdrag får dock inte överstiga vid för-
rättning inom riket halvt maximibelopp kr och förrättning90 vidett

riket halvt normalbelopputom ett natt.per
arbeteNär den vanliga verksamhetsorten varit förlagt tillutom en

och under längre tid månader i följd bedömsänort rättentresamma en
till avdrag och beräknas detta enligt bestämmelserna i punkt 3 som
redovisas nedan. En löpande förrättning bruten endastanses av
uppehåll beror på arbetet förläggs till under minstatt ortsom annan
fyra veckor.

punkt framgårAv 3 avseende tillfälligt arbete och dubbela
bosättning bl.a. följande.

avdragsgillEn fördyring avseende ökade levnadskostnader kan inte
föreligga enbart den anledningen den skattskyldige arbetarattanses av

på den där han har sin bostad. Avdrag medges dockänortannan om
arbetet endast kortare tid, arbetet visserligen inte kanavser en
betecknas kortvarigt ändå typiskt tidsbegränsat till sinärsettsom men

eller sådant fast anknytning till den tidigare bostadsortennatur att en
krävs, arbetet skall bedrivas flera olika platser eller det av annan
anledning inte skäligen kan ifrågasättas flyttning bör ske tillatt
arbetsorten.

Oavsett vad har skattskyldig, på grundsagtssom ovan en som av
sitt arbete flyttat till bostadsort, till avdrag för ökaderättny
levnadskostnader bostad för den skattskyldige, dennes make, samboom
eller familj behållits på den tidigare bostadsorten och sådan dubbel
bosättning skälig grund makes eller sambos förvärvs-är av
verksamhet, svårighet anskaffa fast bostad verksamhetsorten elleratt

särskild omständighet.annan
Avdrag medges endast övernattning arbetsorten ägerom rum

avståndet mellan bostadsorten och arbetsorten längre 50samt är änom
kilometer.

medgesAvdrag vid tillfälligt arbete under längst två år och vid
dubbel bosättning under längst för giftaår och samboendetre samtpar
under längst år för ensamstående. den angivnaI tiden skall inräknasett
tid under vilken avdrag för förrättning medgetts enligt punktsamma
Avdrag medges dock för längre tid anställningensän sagtssom nu, om

eller andra särskilda skäl talar för det.natur
för kostnadAvdrag för logi beräknas till belopp motsvarande den

faktiska utgiften. Skattskyldig under de första månadernatresom av
bortovaron medgetts avdrag enligt punkt 3 och alltjämt uppbärsom
nattraktamente, medges avdrag med belopp motsvarande erhållet
traktamente, dock högst vid förrättning inom riket med halvtett
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halvtriket medvid förrättningkr ochmaximibelopp 90 ettutom
Ökningen små-för måltider ochkostnadernainormalbelopp natt.per

kostnads-den faktiskaenligt utredningantingenutgifter beräknas om
schablonmässigaschablonmässigt. Denstorlek ellerökningens

enligt punkt 3medgetts avdragskattskyldigberäknas förökningen som
heltuppgå tilldagtraktamente, 70alltjämt uppbäroch procent avsom

inom riketbelägendag arbetsorten126 krmaximibelopp ärnärper
belägenarbetsortennormalbeloppheltoch 70 ärnär utomprocent av

Ökningen inomarbetsort belägenför skattskyldig medberäknasriket.
arbetetillfälligtenligt bestämmelsernaavdragriket medges omsom

förstaunder dekr dagmaximibelopp 90uppgå till halvt treett per
för tidkrhelt maximibelopp 54månaderna och till 30 procent av
tillriketbelägenskattskyldig med arbetsortdärefter och för ettutom

tillochförsta månadernadag under denormalbelopphalvt treper
skattskyldigdärefter.normalbelopp för tid Förhelt30 procent somav

bosättning beräknasdubbelbestämmelsernaavdrag enligtmedges om
maximi-heltökningen uppgå till 30schablonmässigaden procent av

normalbelopp dag.kr ellerbelopp 54 per
levnadskostnaderför ökadehar till avdragskattskyldigHar rättsom

skall avdragettillhandahållits kostförrnånellerenligt punkterna 3 3 a
kostfriinte förmånenhärtill, såvidareduceras med hänsyn somavser

och intetransportmedel vid tjänsteresaallmännatillhandahållits på som
skattepliktig intäkt.utgör

skattskyldigtill haranvisningarna 33 § KLEnligt punkt d3 somav
ökade levnads-förtill avdragSverige harvid förrättning rättutom

med-kostnader föravdrag förockså tillkostnader enligt punkt 3 rätt
beloppförrättningslandet medigrundläggande skolgångföljande barns

vilken avdragsrättunderutgiften för den tidmotsvarande den faktiska
punktföreligger enligt

Bakgrund

tidsbegränsadinfördes bestämmelsenskattereform1990 årsGenom om
förfå avdragi vissa situationermöjlighetenavdragsrätt ävenattsamt

hadebestämmelse häromuttryckligtid efter denna begränsning. Någon
enligt praxisgälldeför avdrag vid tjänsteresorinte tidigare funnits men
1989/902100skattereformenförarbetena till prop.tvåårsgräns. Aven

fortsättningsvis skulledenna praxisframgår360 ävenatt varas.
bordebortavistelserlångvarigabakgrundhuvudregeln. Mot attav

uttalades vidaredå falletlikformigt vadbehandlas attän som varmer
tillfällig anställning.vid s.k.borde lagfästastvåårsbegränsningen även
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Under taxeringsåren 1984 1991 gällde särreglering för skatt-en-
skyldiga med arbete inom byggnads- och anläggningsbranschen. För
skattskyldig vid arbete inom nämnda bransch fortlöpande hadesom
haft sin arbetsplats förlagd till och utanför den vanligaorten samma
verksamhetsorten under längre tid två år, förelåg förän tid efteräven
två års bortovaro till avdrag för ökade levnadskostnader.rätt Av
förarbetena till införandet denna särreglering prop. l983/84:68 8av s.
framgår bl.a. följande.

Organisationer, anställda inom byggnads- ochrepresenterarsom
anläggningsbranschen, har gjort framställningar schablonregeln vidattom
tjänsteresa skall få tillämpas efter tvåårsperiodens utgångäven för anställda
inom de nämnda branscherna. Som skäl härför har åberopats kostnads-att
situationen för de byggnads- och anläggningsanställda inte förändras tvärt
efter viss tidpunkt fastmer tämligen konstant under helautan är den tiden

anläggningsarbetet pågår. Vidare har pekat bl.a. de problemsom man
med bevisning uppkommer för de skattskyldiga vid övergången frånsom

schabloniserad metod för beskattning till innebären ett system attsom
varje avdragspost måste särredovisas och veriñeras. Som typiska
anläggningsarbetsplatser har bl.a. kraftverksbyggen.nämnts Arbetet med

uppföra sådana anläggningar har iatt allmänhet pågå mellan två ochsagts
fem år. harDet det inte finns någon reell möjlighetuppgetts att till fast
bosättning på arbetsorten för sig den skattskyldige eller hans familj.vare

Departementschefen ansåg s. 9 mycket talade för reglernaatt att om
avdrag för ökade levnadskostnader för framtiden borde bygga en

restriktiv bedömning. I avvaktan på ställningstagandenärmareettmer
fann han det med hänsyn till de speciella förhållanden gällde försom
den beskrivna kategorien anställda inom byggnads- ochovan av
anläggningsbranschen påkallat i någon mån mildra de effekteratt som

strikt tillämpning då gällande regler skulle ha inneburit för derasen av
del. borde därförDe efter tvåårsperiodensäven utgång under ett
övergångsskede medges avdrag med dels belopp motsvarande faktiska
utgifter för logi på arbetsorten, dels visst belopp för övriga kostnader.

Som lagstadgadesnämnts skattereformen tidsmässigovan genom en
avdragsbegränsning två år med möjlighet i vissa situationer fåattom
avdrag för längre tid. Vidäven tillfälle upphävdessamma
särregleringen för anställda inom byggnads- och anläggningsbranschen.

förarbetenaAv prop. 1989/90:1 10 framgår360 bl.a. följande.s.

Som finns det docknämnts kräver särskild hänsyn vidovan grupper som
utformningen reglerna eftersom fast bosättning på arbetsplatsen iav en en
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tids-fråntill undantagmöjlighetorealistisk. bördel fall Härär en
såvälgälla vidbestämmelsen börFöreslagnabegränsningen Denöppnas.

yrkeskategorierTill debosättning.vid dubbelanställningtillfälligs.k. som
byggnads- ochinomarbetarhör dei frågakan komma somsom

iinförtssärregeltidsbegränsadeanläggningsbranschen. Den som
förkommunalskattelagentill §anvisningarna 33nuvarande punkt 3 av

förlängas.därför intebehöverdessa kategorier

fortjänsteställebestämmelsernainförandetanledningMed omavav
ellerinstitutionerEuropeiska unionensnågonnationella videxperter av

tillförarbetenauttalades iEuropaskolornalärare vidsamtorgan
följande.bl.a.881995:89lagstiftningen SOU s.

tidsbegränsadevidnormaltmedgeslevnadskostnaderökadeAvdrag för
tillhörafårnationellArbeteanställningar.eller kortvariga expert ansessom

under längretvå år,längstunderAvdrag medges ävendenna mengrupp.
Eftersomför det.skäl talarsärskildaeller andratid anställningens naturom

möjlig,förlängning inteår ochi längst ärtjänstgörnationella treexperter
två åren.förstaefter deavdragtorde de medges även

följande.bl.a.anfördes1995/96: 152 90specialmotiveringen prop.I s.

de tordesådananställningensnationelladet gäller natur attärNär experter
anställningsinkvarDels har detjänstgöring.sinunder helamedges avdrag

förlängas.inte Lärarekan arbetetfull lön, delshemlandet medi expertsom
bosättning intedubbelfalli detordeEuropaskolorna däremotvid -

två år.tidför längreavdragsrättfråga för äniinte kommaföreligger -
förlängaskantjänstgöringenårpå tvåförordnandeförstaDeras är uppmen

nio år.till

ökadeföravdragrekommendationerRiksskatteverketsAv m.m. om
SRSVhemresorkostnader foroch förlevnadskostnader m.m.

följande.framgår bl.a.1997:20

undantagfårskäl talar för detsärskildaandraelleranställningensOm natur
ifråga hörkan kommade arbetenTillfrån tidsbegränsningen göras. som

sigdetanläggningsbranschen. kanHäroch rörabyggnads-arbeten inom
Även uppdragfullfölja.två årtidlängreprojekt än att somtarom som

långvarigharkommittéuppdrag,vissaliksomriksdagen,ledamot av
karaktär.
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övriga uttalanden i förarbetenNågra eller praxis avseende andra
yrkeskategorier de nämnda förekommer Rättslägetinte.än ovan
avseende vad med begreppen anställningens natur ochsom avses

särskildaandra skäl får därför betecknas oklart. Skatte-som
myndigheternas inställning till avdrag i aktuellt avseende restriktiv,är
vilket medfört det i realiteten mycket sällan medges avdrag underatt
längre tid två år.än

Avdrag för2.2 preliminär skatt

ersättning för ökadeHar levnadskostnader lämnats vid sådan
tjänsteresa inom riket i punkt anvisningarna till3 33 § KLsom avses av
gäller, enligt kap.8 19 § skattebetalningslagen följande1997:483 i
preliminärskattehänseende. Från sådan ersättning skall skatteavdrag

endast till den del ersättningen överstiger de schablonbeloppgöras som
i punkterna 3 och eller, kostnad för3 det gäller logi, dennäranges a

faktiska utgiften. Om tjänsteresa, där avdragsrätten bedöms enligten
bestämmelserna tillfälligt arbete eller dubbel bosättning,om varar mer

två år på eller, för de beskrivna nationellaän ortsamma ovan
vid någon Europeiska unionens institutioner ellerexperterna av organ

och lärarna vid Europaskoloma, år på skall skatteavdragtre ort,samma
beräknas på hela ersättningen. Skattemyndigheten får dock, efter
ansökan den betalar ersättningen, besluta skatteavdragetut attav som
skall endast till den del överstigerersättningen nämndagöras ovan
schablonbelopp under viss längre tid. s.k. dispensregelnDenäven en
tillkom, i sin ursprungliga lydelse, skattereformen och hade tillgenom
och med den december31 1997 sin motsvarighet i uppbördslagen10 §
1953:272.

Kammarrätten i Göteborg har i dom den december mål2 1996 nr
8204-1995 tillämpningen dispensregeln. Frågan i måletprövat av var

dispens enligt dåvarande 10 § uppbördslagen skulle meddelas.om
Avgörande vid sådan prövning avdragsrätt för levnads-ökadeären om
kostnader för den enskilde föreligger med hänsyn till anställningens

eller andra särskilda skäl. målet det fråga projektInatur ettvar om som
till byggandet vissa bergrum i Saudiarabien och däravgränsatvar av

den organisation arbetade projektet skullemed komma attsom
upplösas efter färdigställandet bergrummen. fann,Kammarrättenav
bl.a. med hänsyn till uppdragets karaktär, förutsättningar för dispensatt
förelåg. Riksskatteverket har överklagat tilldomen Regeringsrätten,

vid dags datum inte har avgjort målet mål 921-1997.som nr
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2.3 Arbetsgivaravgifter

kap. första lagenAv 2 3 § stycket 1981:691 socialavgifter framgårom
med lön likställs kostnadsersättning inte enligt kap.8 19 §att som

skattebetalningslagen undantas vid beräkning preliminär A-skatt.av

2.4 Kontrolluppgiftsskyldighet

Enligt självdeklaration3 kap. § lagen 1990:325 och kontroll-5 om
uppgifter LSK skall arbetsgivare, vid arbetstagarens tjänsteresasom

utbetalathar ersättning for ökade levnadskostnader understigersom
eller de belopp för vilka arbetstagaren har till avdragrättmotsvarar
med eller såvitt gäller ersättning för kostnad för faktiskalogi den
kostnaden, i kontrolluppgiften sådan ersättning har utbetalats.attange

utbetalda beloppets storlek behöver inte UppgiftDet härom skallanges.
emellertid lämnas efter föreläggande skattemyndigheten.av

Ersättning för ökade levnadskostnader enligt 8 kap. 19 §som
skattebetalningslagen skall ligga till grund för beräkning skatte-av
avdrag, skall, enligt kap. andra stycket i kontrolluppgift3 9 § LSK,

lön, arvode eller motsvarande. ersättning inte skallHaranges som som
ligga till grund för beräkning skatteavdrag utgått för eller fleraav en
tjänsteresor omfattat sammanhängande period än tresom en av mer
månader, skall detta i kontrolluppgift också skall innehållaanges som
upplysning i vad mån fråga inrikes eller utrikes förrättning.ärom om
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3 Utländsk rätt

3.1 Danmark

l Danmark kan skattefri ersättning enligt schablon utbetalas till arbets-
för resekostnader och andra merutgifter drabbartagare denne vidsom

tillfällig i tjänsten innebär han inte har möjlighetatt över-attresa som
i sin vanliga bostad. Sådan ersättning kannatta utbetalas tilläven

arbetstagare på grund avståndet mellan sin vanliga bostad ochsom av
tillfällig arbetsplats inte har möjlighet i bostaden.övernattaatten

skattefri ersättning kan inte utbetalas arbetsgivaren helt eller delvisnär
har betalat utgifterna efter räkning. De skattefria beloppen uppgår vid

inom Danmark för närvarande till 263:45 danska kronor för kostresa
och 146 danska kronor logiför För vissa yrkeskategorier gäller andra
belopp. Vid Danmark uppgår de skattefria beloppen tillutomresa
särskilt fastställda belopp för respektive land. Om arbetet förlagt tillär

arbetsplats längre tid 28 dagar nedsättes beloppen frånän ochsamma
med den 29:e dagen till två tredjedelar vid inom Danmark och tillresa

fjärdedelar vid Danmark. Om ersättningtre utbetalas medutomresa
högre belopp fastställt schablonbeloppän hela beloppetanses som
arbetstagarens personliga inkomst, skall till beskattning.tassom upp
Har arbetsgivaren emellertid betraktat den del ersättningenav som
överstiger schablonbeloppet lön och betalat arbetsgivaravgiftersom
denna del behöver arbetstagaren enbart den överskjutande delenta upp
till beskattning. förutsättningarnaOm för erhållande skattefriav
ersättning uppfyllda utbetalning inteär har skett eller har skettmen
med belopp understiger fastställt schablonbelopp arbetstagarenärsom
berättigad till avdrag för mellanskillnaden mellan erhållet belopp och
schablonbeloppet.

Förändringar bestämmelserna har genomförts med verkan frånav
och med den 1 april 1999. Då införs lagstadgad tidsbegränsning fören
hur länge arbete kan betraktas tillfälligt. Skattefriett ersättning kansom
för eftertid nämnda datum utbetalas vid inom landet under högstresa

4 100 danska kronor motsvarades den 27 april 1998 112260 svenska kronor.av
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månader. Skatte-under högstlandetmånader och vid utomtre sexresa
logikostnader.förutbetalaskunnakommer intefri ersättning att
logikostnader.dokumenteradeföremellertid medgeskanAvdrag

fördygndanska kronor256schablonbeloppVidare införs ett perom
för samtligagällaskallsmåutgifter,ochkostnader för kost som

landet. Somellersker inomochyrkeskategorier utomoavsett om resan
reduceringbestämmelsenupphörnämndaföljd det avomen av
vidBestämmelsernaefter dagars bortovaro.ersättningen 28 utomresa

tidjanuari 2001. Förgenomförda fullt den lkommerlandet utatt vara
schablonbeloppetfastställdaLigningsrådet höja detdärefter kan om

väsentligtmedländerkronor förmed danskakronor 100256 danska
Danmark.levnadsomkostnaderhögre än

vissaunderlogi kanochför kostför kostnaderAvdrag
grundsammanboendegifta ellermedgesförutsättningar avsom

fårhusförelse. Dettadobbeltupprätthåller närmasttillfälligtarbete
arbete.tillfälligt Enbestämmelsernasvenskademotsvara omanses

beror påbosättningendubbladenför avdragförutsättning är att
tillfälliga.förhållandenoch dessaförhållanden ärförvärvsmässiga att

skattskyldigedenuppfylltnormalt inteTillfällighetskravet omanses
skattemyndigheternasde danskaanställning. Enligtfasttillträder en

förhållandenatillfälligaavdrag deförutsättning fördetpraxis attär en
särskildainte finnssåvida dettid två årlängreföreligger underinte än

storlekmerkostnademasskalltill avdragomständigheter. För rätt
medges avdragarbetsplatsenvidborArbetstagaredokumenteras. som

dokumentationnågonveckamed danska kronor400 utan att avper
behövermerkostnaderna presenteras.

ochtillfällig bostadupprätthållerutlandetGift från somperson
och underDanmarkskattskyldig ihanDanmarkanställning i ärär, om
berättigadhemlandet,upprätthålles ibostad samtidigtförutsättning att
första tvåunder deAvdrag medgeshusförelse.för dobbelttill avdrag

Danmark.uppehåller sig iarbetstagarenåren som

3.2 Norge

och logimerkostnader för kostförskattskyldig avdragmedgesNorgeI
vanligautanför sinarbete måstegrund sittdenne på övernattanär av

övernattningsbostaden ärmedgesbostad. Avdrag oavsett enom
den skatt-grundordning påtillfälligordning ellervaraktig attaven

den ordinarie.arbetsplatsarbete påtillfälligt änskyldige har ett annan
råder. denförhållandena Närtidför hur långAvdrag medges oavsett

logi medgeskost ochutgifterna fördokumenteraskattskyldige kan



SOU 1998:56 Utländsk 29rätt

avdrag faktiskmed kostnad. den skattskyldigeNär inte kan
dokumentera merutgiftema för kost medges avdrag enligt schablon. En
förutsättning för få avdrag enligt schablon utgifterna i sinatt är att
helhet bärs den skattskyldige och inte till någon del ärav
subventionerade arbetsgivaren. det fall arbetsgivarenFör tillhanda-av
håller fri lunch medges avdrag endast den skattskyldige kant.ex. om
dokumentera merkostnadema. Schablonbeloppens storlek beroendeär

hur den skattskyldige har inrättat sitt boende. För närvarande uppgårav
schablonbeloppen vid inrikes tjänsteresa till 425 norska kronor per
dygn den skattskyldige bor hotell och själv betalar frukosten,när
370 norska kronor den skattskyldige bor på hotell och får avdragnär
för utgifter till logi inklusive frukost, 221 norska kronor dennär
skattskyldige bor pensionat, i hyresrum eller barack kok-utan
möjligheter, 146 norska kronor den skattskyldige bor privat eller inär
hyresrum, barack, lägenhet kokmöjligheter5.med Vid utrikes tjänste-

medges, under förutsättning den skattskyldige bor hotell,attresa
avdrag med särskilt fastställda belopp för respektive land. denBor
skattskyldige inte hotell medges avdrag enligt den schablon som
gäller för boende på pensionat vid inrikes tjänsteresa. Avdrag för logi
medges endast för dokumenterade kostnader vid både inrikes och
utrikes tjänsteresa. Avdrag för logikostnader vid övernattning i egenägd
campingvagn eller barack medges emellertid enligt schablon med
40 norska kronor dygn.per

Avdrag för kostnader för kost och logi medges inte frånperson
utlandet grund arbete i Norge måste upprätthålla bostadsom av
utanför sitt hemland.

3.3 Finland

FinlandI dagtraktamente och logiersättning arbetsgivarenär som
betalat för arbetsresa inte skattepliktig inkomst bl.a. arbetsresannären

längre tid dygn ändå kan betraktas tillfällig.än ettvarar men som
Skattestyrelsen beslutar grunderna för skattefrihet och hur storaom
belopp kostnaderna för arbetsresoma skall skattefria.somav anses som

beslutDessa bindande. Således ersättning betalats iär är en som
förmånligareöverensstämmelse med grunder stadganden it.ex. ett

kollektivavtal eller överstiger beslutets belopp skattepliktig tillsom
den del den avviker från beslutet. Om ersättningen överensstämmer
med skattestyrelsens beslut kan den inte skattepliktiganses vara

5 100 norska kronor motsvarades den april27 1998 l03:35 svenska kronor.av
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varit mindre detkostnaderna i verkligheteninkomst, änäven om
i skattestyrelsens beslut de maximi-fastställda beloppet. Beloppen är

skattefria. Om det dagtraktamentebelopp skall somanses varasom
får skattskyldige drabeslutets maximibelopp denutbetalas lägreär än
uppburet traktamentemellan verkliga kostnader ochskillnaden omav

kostnaderna. Maximibeloppetutredning de verkligahan inger en om
mark Maximibeloppet för logi-finskaför dagtraktamente 151är

Vid utrikes arbetsresabelopp kan styrkas.ersättning det ärär som
fastställda för olika länder.för dagtraktamente särskiltmaximibeloppen

verifikat ellerför logiersättning det beloppMaximibeloppet är som
Även den skattskyldige inte erhållitutredning visar. omannan

för från arbetsgivaren har hanersättning för kostnader arbetsresa rätt
visas. finns ingetför sådana kostnader, dessa kan Dettill avdrag om

arbetsgivaren, vilketskall ha beordratskrav arbetsresanatt av
initiativ sökt sig tillfrilansare och andrainnebär ettatt egnasom

ställning denarbetsställe utanför sin bostadsort isärskilt är samma som
omständigheter.arbetsgivaren arbetar underorder sammaavsom
skall skattefrifor resekostnadsersâttningenförutsättningEn att vara

uttalad tidsgräns finnsbetraktas tillfällig. Någonkanär att resan som
beräknas så längevid arbetsobjekt kaninte. Om arbetet attvarasamma

flytta till den där arbetet utförsskattskyldige rimligtvis kundeden ort
betraktas tillfällig, denoch bosätta sig där, kan inte även omresan som

arbetarbor på skattskyldigskattskyldiges familj Omort. somannan en
grund sitt arbetearbetsobjekt begränsad tid, påvid ett varar en avsom

under omständigheter där detbo i tillfälliga bostadsutrymmenmåste
till den plats därhan flyttar sin bostadinte rimligtvis kan krävas att

långvarigarbetet utförs, kan arbetsresaäven är somen som anses
således beaktatillfällig måstetillfällig. detNär avgörs är manom resan

bl.a.
skogsbranschen,arbetsobjektet kortvarigt byggnads- ochärom-

arbetsobjektet långvarigt, utför påden skattskyldige, när är ettom-
fastställt kortvarigt arbetsskede,förhand

egentliga arbetsplats vid sinden skattskyldige bibehåller sinom-
arbetsgivares andra verksamhetsställe och

och sinskattskyldige vidtagit för ordna sittde åtgärder den attsom-
familjs boende.

levnadskostnader vidavseende avdrag för ökadeNågra regler
skattskyldigfinns inte. enda undantagetdubbel bosättning Det är att

6 svenska kronor.finska mark motsvarades den april 1998 141100 27 :55av
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medges tillfälligavdrag denne arbetar vikarie och samtidigtnär som
har ordinarie tjänst den bostadsort där familjen bosatt.på ären
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Problembeskrivning4

direktiven framgår det i olika sammanhang har hävdatsAv att att
avdrag for ökade levnadskostnader, framför alltbestämmelserna om

tillfälligt och dubbel tillämpa ochvid arbete bosättning, svåraär att att
bestämmelserskattemyndighetemas tillämpning dessa inte ärav

uppfattatsenhetlig. olika tidsgränserna för avdragsrätten har ocksåDe
falloklara, särskilt i vilka det finns skäl medge avdrag underattsom

längre tid den uttryckligen i lagtexten. till avdragFörän rättsom anges
vid tjänsteresa och tillfälligt arbete under längre tid två år och vidän

giftadubbel bosättning under längre tid år för ellerän tre samman-
forboende år ensamstående, krävs anställningenssamt ett att naturpar

för vägledande praxiseller andra särskilda skäl talar det. Någon
beträffande vad anställningens natur ochmed begreppensom avses
andra särskilda skäl finns inte. från de tidigare refereradeBortsett
uttalandena förekommer det inte några forarbetsuttalanden kansom ge

framhålls i direktiven, kommitvägledning. har, såsom det ocksåDetta
innebära nuvarande bestämmelser svåra tillämpa ochäratt att attatt

inte medskattemyndighetemas tillämpning inte enhetlig. gårDetär att
säkerhet fastställa antalet berörda bestämmelsernaärpersoner som av

det kan i fall antalet yrkeskategorier berörsvart antas att sommen
bli fler, med antalet tidsbegränsadekommer bl.a. anledning attatt av

projektanställningar kan förväntas denna bakgrund skallöka. Mot
bestämmelsernautredningen enligt direktiven undersöka ärom

uppfyller enkelhet och tydlighetändamålsenliga och de krav som
ökade rörligheten arbetsmarknaden ställer.den

ÖresundsbronUtredningen har delvis initierats byggandet avav
anställda undereftersom flertal de i byggnadsprojektet 1998ett av

uppburit längre tid två år.kommer ha traktamente under änatt
Uppgifter har inhämtats från det Sundlinksvenska bolaget Contractors

Öresundoch danska bolaget Tunnel I/S, påHB det Contractors som
Öresundskonsortietuppdrag delägarna i bygger bron respektiveav

tunneln. Företrädare för Sundlink har därvid uppgivit iContractors HB
följande. bolag uppbärhuvudsak detta arbetar 140I ca personer som

andra delar Sverige ochtraktamente på grund de kommer frånattav av
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har anställningstider överstigande dessatvå år. För harsom
dispensarbetsgivaren ansökt enligt 8 kap. 19 § skattebetalnings-om

lagen från verkställa fullt skatteavdrag för hela denskyldigheten att
ersättning skall utbetalas och hänför sig till anställningstidsom som
överstigande två år. Ansökningarna har avslagits flertal skatte-ettav

Öresundmyndigheter. Företrädare för Tunnel Contractors l/S har
uppgivit bl.a. följande. detta bolag arbetar svenskar1 450ca som
uppbär traktamente och har anställningstider överstigande två år.som
Avsikten traktamente skall utbetalas för hela anställningstiden.är att

dock de anställda svenskarna förDet oklart har till avdragär rättom
ökade levnadskostnader längre tidunder två år. Sammanlagt detän rör
sig försåledes 600 svenskar för vilka till avdrag ökaderättenom ca
levnadskostnader på grund tjänsteresa eller tillfälligt arbete underav
längre tid två år aktualiseras.än nu

Företrädare för både arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer
inom byggnads- och anläggningsbranschen har vid flertal tillfällenett
framfört kritik gällande i aktuellt avseende.regler Senastemot
skrivelsen har inlämnats till utredningen Byggentreprenörerna,av
Byggnadsarbetareförbundet, Ledarna och kritikSEKO. Den som
framförts kan sammanfattas enligt följande. lagtexten utformadSom är

det omöjligt sluta sig till vad inträffar i skatte- ochär att som
avgiftshänseende efter två anställning.års Skattemyndigheterna är
mycket restriktiva med medge längre tid tvåavdrag under år. Detänatt

förnödvändigt både företagen och de arbetssökande kunnaär att
förutse skattekonsekvenserna anställningar vid projekt.störreav
Särregeln för anställda inom deras bransch gällde vid 1984- l99lsom

visserligenårs taxeringar bort i samband med års1990togs
skattereform, uttalanden propositionen framgåri någonattmen av
ändring då gällande inte avsågs. På år har produktionenrättav senare
till del inriktats på infrastrukturen. uppdrag oftaDessa ärstor

Öresundsbron.omfattande lång genomförandetid,och har exempelvis
begära svensk byggnadsarbetare skall flyttaAtt utomlands påatt en

grund detta arbete sig orimligt. byggnadsbranschenInom ärterav
kravet rörlighet del anställningens Byggnadsarbetare ärnatur.en av
ofta skyldiga utföra arbeten inom geografiska områden ochatt stora
arbetets tidsmässiga längd kan obestämd. tidsgränsNågon bortrevara
för avdrag tvåårsperioden finns inte angiven i lagen.utöver

Även Försvarsmakten har i till utredningen inlämnad skrivelseen
framfört utformningenkritik tillämpningen gällandemot samt av
bestämmelser. yrkesofficerare tillfälliga arbeten naturligt ochFör är ett
för många regelbundet inslag i anställningen. januari 19981ett
innehade yrkesofficerare,1 000 totalt cal5500 anställdaca av
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yrkesofñcerare, tillfälligt arbete utanför hemförbandet. Ett problem
med gällande bestämmelser förden osäkerhet råder denärnu som
enskilde huruvida han berättigad till avdrag för ökadeär
levnadskostnader för tid efter två år. Försvarsmaktens uppfattningäven

olika lokalkontor vid skattemyndigheterna har olika uppfattningarär att
hur bestämmelserna skall tillämpas. Med hänsyn till den osäkerhetom

föreligger väljer yrkesofficeraremånga återgå till sittattsom
hemförband i stället för ytterligare något år inneha tillfälligtatt ett
arbete vid framför allt någon staberna eller Försvarsmaktens skolor.av
Försvarsmakten det önskvärt till avdrag utökas tillrätten treser som om
år särskilda skäl föreligger, till fyra âr. Alternativt föreslåsnärsamt, att,
utifrån gällande bestämmelser, yrkesofficerare specificeras som en
särskild yrkesgrupp hänsyn till särskilda skälmed medges avdragsom

fyraunder år.
Utredningen har vidare haft överläggningar med företrädare för

näringsliv, arbetsgivarorganisationer Riksskatteverket för här-samt att
igenom försöka vilka praktiska problem dessa företrädareutröna som
har uppmärksammat.

Någon undersökning hur ansökningarmånga dispens, enligtav om
då gällande uppbördslagen, inlämnades10 § under 1997 har intesom
företagits. Riksskatteverkets uppskattning antalet visar emellertid attav
det sig fåtal och skattemyndigheterna har observeratrör ett attom en
markant minskning antalet. tillFram och med utgången 1993av av
behövde arbetsgivaren ansöka dispens redan efter det ersättningattom
utbetalats under månader. Från och med den januari1 1994 gällertre
nuvarande tvåårsregel. förändring fårDenna den främstaantas vara
orsaken till minskningen antalet ansökningar. inte frånDet går attav
statistik utläsa hur skattskyldigamånga vid tjänsteresa ochsom
tillfälligt arbete yrkar avdrag för ökade levnadskostnader under längre
tid Med härtilltvå år. hänsyn det vanskligt uppskatta antaletän är att

berörda de bestämmelser kritiken främst riktasärpersoner som av som
mot.

Utredningsuppdraget skall bedrivas i två Såsom framgåretapper. av
direktiven skall detta första betänkande innehålla förslag till
förändringar bestämmelserna vid tillfälligt arbete änortav annan
bostadsorten. Mot bakgrund vad framkommit vid problem-av som
inventeringen det utredningens uppfattning tillämpnings-är störstatt
problem vållar bestämmelsen till avdrag för ökade levnads-rättom
kostnader vid i tjänsten och tillfälligt arbete under längre tid tvåänresa
år. Utredningens arbete har därför förstai hand kommit inriktasatt

försöka förenkla dessa bestämmelser och dem förutsebara.göraatt mer





SOU 1998:56

överväganden förslagoch5

medgesarbete skall avdragoch tillfälligtVid tjänsteresaFörslag:
tid tjänsteresanlevnadskostnader under hela denför ökade som

medskall medgestillfälliga arbetet pågår. Avdragrespektive det
denna kan visas.under förutsättningfaktisk kostnad för logi att

medgeslogi skallvisa kostnaden förskattskyldig inte kansom
arbetsortenhalvt maximibeloppenligt schablon medavdrag närett

normalbeloppmed halvtinom riket ochbelägen närär ett
kostnad för måltiderriket. Avdrag förarbetsorten belägenär utom

medmedgesför efter två års bortovarooch småutgifter skall tid
kap.Regeln i 8respektive norrnalbeloppet.maximi-30 procent av

ansökamöjlighetskattebetalningslagen arbetsgivares19 § att omom
upphöraskatteavdrag skalldispens från skyldigheten göra attatt

gälla.

uppgiftutredningen bl.a. tillEnligt direktiven har översyngöraatt en
Bestämmelsernalevnadskostnader.avdrag för ökadereglernaav om

dubbelarbete ochtjänsteresa, tillfälligtsådana avdrag vidom
härtill skulleMed hänsynbosättning förknippade med varandra.är nära

helhetslösningarföreslåvid tillfälledet naturligt ochatt ett sammavara
detredovisats tidigaresituationerna. Somsikte på alla ärtretarsom
tillredovisa förslagförsta skedeemellertid utredningens uppgift iatt ett

tillfälligtlevnadskostnader vidför ökadeförändringar avseende avdrag
utredningeninnebärden ordinarie bostadsorten.utanför Dettaarbete att
fullständigtsamband med slutbetänkandet kanförst i ettpresentera

levnadskostnader.för ökadesåvitt gäller avdragsrättenförslag
lägger fram ochförslag utredningenAmbitionen detär att somsom nu

avdrags-framtida reformeratskall imycket begränsatär ettpassa
levnadskostnader.för ökadesystem

ställningheller slutliguppläggning arbetet fått har inteMed den
direktiven,väckts iflera de frågor principielltagits till natur somav av

tillfälligt arbetelämpligt bestämmelsernaexempelvis det är att omom



Överväganden38 sou 1998:56och förslag

månadertillämpas beträffande tjänsteresor längre tid än tresom varar
på ort.samma

Utredningens arbete har hittills givit vid handen behovetatt attav
reformera levnadskostnader vid tillfälligtreglerna avdrag för ökadeom

i första tillfälligaarbete hand sig gällande tjänsteresan eller detgör när
Inriktningen arbetetarbetet längre tid två åränvarat ort.samma av

därför avdragsfrågorna för tid efter år.har blivit först behandla tvåatt
förändring får direkta återverkningarOm dessa bestämmelseren av

före har detta beaktats ide bestämmelser gäller för tid två årsom
betänkandet. nämnda hindrar givetvis inte utredningen iDet ettatt

skede kommer behandla ytterligare frågor avseende avdrags-attsenare
efter tvåårs-situationen för tiden såväl före den nuvarandesom

periodens utgång.
för Ökade levnadskostnader vid tjänsteresa ochFör avdragatt

dubbeltillfälligt under längre tid två år, och vidarbete skall medges än
bosättning tid respektive år, krävsunder längre än ett atttre
anställningens andra särskilda skäl talar för det. tidigareeller Somnatur

beträffandeföreligger tillämpningssvårigheter vadnämnts avsessom
skäl".med begreppen "anställningens och "andra särskildanatur"

uttalanden iVägledande praxis saknas och klargörande finns inte heller
restriktiva inställning frågan harförarbetena. Skattemyndigheternas i

medfört avdrag under längre tid år.det mycket sällan medges tvåänatt
möjlighet erhålla förhandsbesked i aktuellt avseende finns iNågon att

Även beviljaspraktiken inte. arbetsgivare dispens enligt kap.8om en
skyldigheten verkställa skatteavdrag§ skattebetalningslagen från19 att

för tidhela den utbetalda ersättningen två år, dettapå utöver är
den enskildes taxering.dispensbeslut inte bindande vid En arbetstagare

viduppburit under längre tid två år kan såledestraktamente änsom
för ökade levnadskostnaderinkomsttaxeringen avdragvägras atttrots

arbetsgivaren erhållit dispens. denna bakgrund kannämnda Motovan
dispens-det konstateras den nuvarande ordningen med "ventil" ochatt

regel framstår otillfredsställande. reglerkritik dessaDen somsom av
framförts företrädare för både arbetsgivare och arbetstagare avserav

osäkerhetockså huvudsakligen den omständigheten det råderatt stor
föreligger och tid. enskilde kanavdragsrätt i så fall för hur lång Denom

inte innan arbetet påbörjas avdragsrätt kanöverblicka hur frågan om
komma bli bedömd vid Eftersom avdragsfrågan hartaxeringen.att
betydelse för det ekonomiska utfallet anställningen, besked iär ettav
frågan således vikt för enskilde. kan också upplevasden Detstorav

stötande arbetstagare med skilda hemorter behandlas olika vidattsom
taxeringen beroende vilken tolkning "ventilen" skatte-av som

Utredningen för undersökt imyndigheterna har i och sig integör.
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utsträckning tillämpningen skiljer sig mellan skatte-vilken
myndigheterna, det ligger det föreligger riski sakens natur attmen en
för olikartad tillämpning med den utformning reglerna har idag.som

arbetstagare inom byggnads- och anläggningsbranschen, vilkaFör
den särskilda lagstiftning föreenligt gällde åren skatte-närmastsom

reformen hade långtgående avdragsrätt, kan, bakgrundmoten av
förarbetsuttalanden, bestämmelsernaden nuvarande tillämpningen av

oförklarligupplevas skärpning praxis. Från arbetsgivarhållsom en av
har, rekryteringssvårigheter, anförts förhållandet med iutöver att en
praktiken strikt upprätthållen tvåårsgräns medför sakligt setten
omotiverad personalomsättning med ökade kostnader följd.som
Utredningens uppgift denna bakgrund föreslå bestämmelserär mot att

enkla tillämpa förutse konsekvensernaoch lättaär att attsom av ur
avdragssynpunkt. Bestämmelserna intebör motverka naturligen
rörlighet på arbetsmarknaden.

komma till lagstiftningenFör med de problem idagrättaatt som ger
upphov till har utredningen bakgrundolika alternativ. Motövervägt av
den anförda osäkerheten finns iinbyggd dagens har det försystemsom
utredningen framstått möjligt, elimineraangeläget behovetatt,som om

"ventil" och dispensregel de slag finns idag. Dennaav av som
inriktning medför varje form förslag i sig inrymmeratt av som en
bortre tidsgräns med möjlighet till förlängning inte kan uppfattas som

lösning på problemet. Utredningen har bl.a. lösning därövervägten en
till avdrag förlängs från gällande två år med viss begränsadrätten nu

möjlighet till avdrag under längre tid, till fyra år avdragsmöjlighetutan
under längre tid. enligt utredningen dock inte självklartDet är att en
sådan lösning kan uppfattas tillräcklig i alla situationer. Storasom
projekt rörande infrastrukturen naturligtvis underkan pågå längre tid än
fyra år antalet arbetstagare verksamma under helaäven ärom som
projekttiden försvinnerinte så Visserligen problemen med denär stort.
osäkerhet föreligger beträffande avdragsrätten det inteärsom men
säkert problemen med personalomsättning försvinner. sådan tids-Enatt

kan inte heller förbli absolut eftersom kraven fåpågräns göraantas att
undantag härifrån kan bli vid omfattande samhällsprojekt.väntas stora

utredningens uppfattning varje form tidsgräns framstårDet är att av
eftersomkonstlad det inte givet storleken de ökadeär attsom av

levnadskostnaderna lagstiftarenden tidsgräns ställerstyrs av upp.
Således vi inte heller det lämplig lösning såsom deäratt att,anser en
danska bestämmelserna utformade, fastslå absoluta tidsgränser förär

lång tid kan betraktas tillfälligt. Utredningenhur arbete har iett som
stället valt lösningen i riktning.sökaatt en annan
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Inledningsvis vill utredningen peka på de skillnader visom anser
föreligga mellan olikade kostnadsposterna ingår i begreppet ökadesom
levnadskostnader. Levnadskostnaderna kan i aktuellt sammanhangnu

bestå delar; kostnad för logi, måltider och småutgifter. Avsägas treav
dessa kostnader logikostnaden typiskt konstantutgör sett en mer-
kostnad under hela bortovaron medan kostnader för måltider och små-
utgifter bör kunna till lägre nivå och således inte äranpassas en
konstanta till sin storlek under hela bortovaron.

Avseende avdrag för kostnad för logi utredningen följandegör
överväganden. Kostnaden faktisk, oftast konstant till storlek ochsinär
finns under hela bortovaron. Någon förändring logikostnadensav
storlek kan inte uppstå med anledning viss tidsgränssägas attav en

Utredningen därför det olämpligt behålla denäratt attpasseras. anser
nuvarande tvåårsgränsen beträffande avdragsrätten för logikostnader.
Kostnaden bör i stället avdragsgill under hela den tidvara som
tjänsteresan eller det tillfälliga arbetet pågår. till avdrag förFör rätt
faktisk logikostnad under hela bortovaron talar enligt utredningen
rättviseskäl, bl.a. därför den enskilde åsamkas direkt merkostnadatt en
med anledning tjänstgöringen. förutsättning för avdrag skallEn attav
medges naturligtvis samtliga kriterier för avdragsrätt vid tjänste-är att

respektive tillfälligt arbete uppfyllda, exempelvis vad gällerärresa
krav på avstånd och övernattning. Borttagandet intetvåårsgränsen ärav

medföra någon bedömning fråganavsett att generösare av om en
förrättning respektive anställning verkligen tjänsteresautgör en
respektive tillfälligt arbete. Avdrag skall fortsättningsvis endastävenett
kunna medges så länge arbetet betrakta tillfälligt. kanDetär att som
påpekas sådan bedömning skall gällandeinomatt göras ävenen nu
tvåårsperiod. arbeteEtt kan sålunda betrakta tillfälligt iattvara som
högst år medan arbete kan betrakta tillfälligtett ett annat attvara som
under flera år. Utredningen medveten kritik kan riktas hurär att motom
begreppet tillfälligt arbete definieras idag. Avsikten återkommaär att
till detta problem i det fortsatta utredningsarbetet.

På för bör fortsättningsvisnärvarande ocksåsättsamma som
skattskyldig vid tjänsteresa inte kan visa logikostnadensom men
uppbär nattraktamente från arbetsgivaren kunna medges avdrag enligt

Ävenschablon. denna avdragsrätt skall gälla så länge tjänsteresan eller
det tillfälliga arbetet pågår.

Avseende den skattskyldiga inte uppbär traktamentegrupp som
gäller idag avdragsrätt för inte föreliggerlogikostnad inte denatt om
faktiska kostnaden kan visas. situation kan upplevasDenna som
orättvis, bl.a. arbetstagare arbetar på arbetsplats harnär som samma
helt olika möjligheter till avdrag. exempel kan följande.Som nämnas
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med krnattraktamente 90uppbärvid tjänsteresa ärarbetstagareEn som
vidarbetstagaremotsvarande belopp.med Enberättigad till avdrag som
hararbetstagareelleruppbär traktamentetjänsteresa inte somen

logikostnad de harförberättigade till avdragtillfälligt arbete inte närär
får inämndakostnaden. sistden faktiska Deproblem med visaatt

medför.logikostnadenmerutgiftbekosta densituation självadenna som
förenklingsskäl förtalar både rättvise- ochdenna bakgrundMot att en

enligt schablonför logikostnadmedger avdraginförasregel bör som
situationer däri allaAvdrag bör medgesinte kan visas.kostnadennär

Exempel pålogikostnaden.visa den faktiskaskattskyldige inte kanden
olikaeller fritidsbostad,boende i husvagnsådana situationer kan vara

skattskyldige måste dock kunnainneboende eller dylikt. Denformer av
skallförekommit. Avdragkostnad för logisannolikt någongöra att

arbetet pågår.tillfälligaeller detså länge tjänsteresanmedges
för den uppbärbör gällaför beloppEnkelhetsskäl talar att somsamma
sådant traktamente.uppbärden intenattraktamente försom som

maximi-halvtmedges medskall såledesför logikostnadAvdrag ett
normal-med halvtriket ochbelägen inomarbetsortenbelopp är ettnär

realiteten kommerriket.belägen Ibelopp arbetsortennär är utom
på tjänsteresanämligen deaktuella arbetstagare,således alla ärsomnu

tillfälligt arbete,de harmed eller traktamente attsamtutan som
logi såkostnad förtill avdrag förlika avseende sättbehandlas rätten

normalbelopp.respektivemed halvt maximi-alla medges avdrag ettatt
avdrag enligttillhar sålundauppbär traktamenteSkattskyldig rättsom

understiger dennaerhållna traktamentetdetschablon även om
jämfört medavdragtillutökningschablon. innebärDetta rättenaven

förändringtill dennanärvarande. Motivetgäller för ärde regler som
åtskillnadnågondet i princip inte bör görasnämnts attsom ovan

Avdragsrätttraktamente.de inte uppbäruppbär ochmellan de somsom
arbetet påbörjastillfälligaeller detskall gälla från det tjänsteresanatt

deli dennaFörslagettid arbetet pågår.och under hela den tarsom
före två årsgäller för tidbestämmelsersikte på desåledes även som

bortovaro.
småutgifterochför måltidkostnadsökningVad därefter gäller gör

till avdragförutsättning förföljande överväganden. Enutredningen rätt
tjänste-anledningmerkostnad mednaturligtvis fråga ärär att avom

övertygadintearbetet. Utredningeneller det tillfälliga är attomresan
betecknassmåutgifter kanmåltider ochkostnadsökningen för som

möjlighethararbetstagaremånga kategorierkankonstant. Det antas att
nivå medantill lägredessa kostnaderrelativt snabbtatt enanpassa

entydig bild gårdenna möjlighet. Någonarbetstagare inte harandra
merkostnader förgenerellt måsteavseende,få i detta antas attatt men
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måltider och småutgifter lättare nedbringa kostnaderär för logi.änatt
Kostnadsökningen för måltider och småutgifter kan således antas vara
högre i inledningsskede tendera minskaett den enskildenärattmen

sig efter situationen för nedbringa kostnaden. Det sigattanpassar ter
rimligt kräva den enskilde han aktivt bidrar tillatt dennaatt attav
anpassning skall kunna ske. Sannolikt sker sådan anpassning ien
huvudsak tidigare stadium vid den tvåårsgräns gällerett än som
idag. dettaI första skede har utredningen inte möjlighet göraatt en
fullständig de avdragsgilla schablonbeloppensöversyn storlekav
beträffande tjänsteresa, tillfälligt arbete och dubbel bosättning.
Avdragsrätt för den ökning i levnadskostnaderna måltider ochsom
småutgifter kan orsaka för tiden fram till två år får därför iövervägas
samband med den totala utredningen kommeröversyn attsom senare

avseende den inledandegöra tiden tjänsteresan och det tillfälligaav
arbetet.

Större delen de uppkomna merkostnaderna torde, för merpartenav
de skattskyldiga, kunna ha minimerats bortovaron pågått undernärav

längre tid två år. Vissa merkostnaderän kan dock generellt antas
förekomma för denna tid den skattskyldigeäven sig tillanpassatom
förhållandena på arbetsorten och därigenom kunnat minska
kostnaderna. Ett storleken dessasynsätt är kostnader föratt anta att av
tid efter två år så ringa kostnaderna börär betraktas privataatt som
levnadskostnader för vilka avdragsrätt inte föreligger. Denna modell
skulle således innebära avdragsrätt för kostnad för måltider ochatt
småutgifter Åöverhuvudtaget inte föreligger under längre tid två år.än
andra sidan kan med fog hävdas den skattskyldige aktivtävenatt om
begränsar sina levnadskostnader idet flertalet fall kan kvarståantas
merkostnader. Dessa kan exempelvis utgifter för telefon,utgöras av
tidningar och också dyrare hushålltvätt föranlett iett attmen av av man

utsträckning vadstörre skulle ha varit falletän på bostadsorten ärsom
Ävenhänvisad till hel- och halvfabrikat eller näringsställen. om mer-

kostnaderna kan nedbringas de, i den mån de kvarstår,utgör mer-
kostnader till följd tjänstgöringen och bör sådana avdrags-av som vara
gilla. Mot denna bakgrund bör, på för logikostnad,sättsamma som
avdrag medges under hela den tid tjänsteresan eller det tillfälliga
arbetet pågår.

beräknaAtt merkostnader för måltider och småutgifter i det enskilda
fallet ställer sig svårt och inte fråga lämparär sig fören som en
prövning vid taxeringen. Avdrag bör i stället, sker inom tvåårs-som nu
perioden, enkelhetsskäl medges enligt schablon. Som redan fram-av
hållits skillnaden mellan olika skattskyldigaär betydande det gällernär
storleken uppkomna merkostnader, inte minst beroende av
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förhållandena tjänstgöringsorten. schablonbelopp bör bestämmasEtt
det tillgodoser flertaletså skattskyldiga omotiveradeatt utan att ge

skatteförmåner. Beloppet får naturligtvis inte så lågt detsättas att
framstår forsumbart. Utredningen forhar avdrag enligtstannat attsom
schablon för merkostnad för måltider och småutgifter enkelhetsskälav
medges med 30 maximibeloppet kr54 vid 1998 och 1999procent av
års taxeringar vid arbetsort belägen inom riket och med 30 procent av
normalbeloppet vid arbetsort belägen riket. beloppDessautom

vad den har tillfälligt arbete medges avdrag med for tidmotsvarar som
från månader och till två år och vad den på grundtre upp som av
dubbel bosättning medges avdrag med från första dagen och fram till

år for gifta eller sammanboende och fram till förårtre ettpar ensam-
skattskyldiga.stående denFör vid tjänsteresa inom riket uppbärsom

traktamente minskar således avdraget från 70 maximi-procent av
beloppet 126 kr för tid fore två år, till 30 maximibeloppetprocent av

kr för54 tid efter två år medan det for den vid tjänsteresa intesom
uppbär traktamente eller den har tillfälligt arbete inte blir någonsom
beloppsmässig förändring för tid efter två år jämfört med tid fore två år.
Utredningens avsikt emellertid i slutbetänkandetär att presentera en
fullständig de avdragsgilla schablonbeloppens storleköversyn av
beträffande tjänsteresa, tillfälligt arbete och dubbel bosättning. kanDet
ändå i nuläget konstateras utredningen den uppfattningenäratt attav
det föreligger omotiverad skillnad vad gäller schablonbeloppensen
storlek mellan dem uppbär traktamente vid tjänsteresa jämfört medsom
dem på tjänsteresa traktamente eller har tillfälligt arbete.är utansom

Sammanfattningsvis föreslås beträffande ökade levnadskostnader att
till avdrag skall föreligga under hela den tidrätt tjänsteresan ellersom

det tillfälliga arbetet denFör inte kan visa logikostnaden,varar. som
sannolikt sådan kostnad förekommit, föreslås tillgör rättatt attmen

föravdrag logikostnad skall föreligga enligt schablon arbetsortennär är
belägen inom riket med halvt maximibelopp, d.v.s. kr vid90 1998ett
och 1999 års taxeringar, och arbetsorten belägen riket mednär är utom

halvt normalbelopp. Avseende kostnad för måltider och småutgifterett
föreslår utredningen avdrag för tid efter två år skall medges medatt

maximibeloppet30 kr respektive54 30procent procentav av
normalbeloppet. tidsmässigEn utökning till avdrag för ökaderättenav
levnadskostnader innebär avdragsrätten för vissa skolavgifterävenatt
enligt punkt 3 d anvisningarna till § utökas tidsmässigt.33 KLav





SOU 1998:56 45

Ekonomiska effekter6

Vid års taxering uppskattades medgivna avdrag för ökade1997
levnadskostnader vid tjänsteresa, tillfälligt arbete och dubbel bosättning

kostnader för hemresor uppgå till miljoner kronor. Med980samt ca en
genomsnittlig marginalskatt belastade avdrag44 dessa denprocent
offentliga sektorns budget med miljoner kronor.430ca

Eftersom avdrag för ökade levnadskostnader vid tjänsteresa,
tillfälligt arbete och dubbel bosättning inte det intesärredovisas är
möjligt kvantifiera de ekonomiska konsekvenserna utredningensatt av
förslag, det kan förslagen tillinte upphov någraäven attantasom ger
beteendeeffekter. Emellertid talar antal kvalitativa faktorer förett att
förslagen kommer approximativt budgetneutraltsammantagna att ettge
utfall.

Skattskyldig inte förslagetkan visa logikostnaden skall enligtsom
medges avdrag enligt schablon med halvt vid arbets-maximibeloppett

belägen inom riket och med halvt normalbelopp vid arbetsortort ett
belägen riket. Enligt gällande regler logikostnaden inte kanär, närutom
visas, skattskyldig vid tjänsteresa inte elleruppbär traktamentesom
skattskyldig tillfälligthar arbete inte berättigade till något avdrag.som
Jämfört med gällande regler leder utredningens förslag till budget-en
försvagning. Eftersom det kan den skattskyldigaantas att somgrupp
inte kan visa den faktiska logikostnaden tillliten i förhållande detär
totala antalet skattskyldiga yrkar avdrag för logikostnader vidsom
tjänsteresa eller tillfälligt arbete, bedöms budgetförsvagningen som
ringa.

förslagetVad gäller avdragsrätt för logikostnader skallattom
medges så länge tjänsteresan eller det tillfälliga arbetet pågår, har de
tänkbara budgeteffekterna bedömts bakgrund två alternativamot av
scenarier för hur gällande regler påverkar anställningen och
anställningens längd. det första scenariot anställda vidl de ettantas att
projekt längre tid undertvå år också fortsätter arbetaän attsom varar
längre tid två år för avdrag förde denna tid inte medgesän även om
logikostnad. det andra anställdaI scenariot deantas att merparten av
byts personal efter logikostnadtvå år avdragsrätten förut mot ny om
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gällande avdrags-ocksåför tid efter två år. Detförsvinner attantas
genomförs.överstigande två årprojektregler inte förhindrar att

föravdragförslaget,scenariot innebärförstaUnder det attom
tillfälligadetellertjänsteresanmedges så längelogikostnad skall

jämfört medminskarintäktersektornsoffentligadenarbetet pågår, att
anställda inomantaletkanEftersom detgällande regler. attantas

det totalaförhållande tillfå iårtid tvåpågår längreprojekt äränsom
logikostnader, uppskattasföryrkar avdraganställdaantalet som

sålogikostnad medgesföravdragringa. Ombudgetförsvagningen som
behöver intepågårtillfälliga arbeteteller detlänge tjänsteresan
totala yrkadedetinnebärår, vilketefter tvåpersonalen bytas attut

detsammaförslag blirutredningensenligtlogikostnaderavdraget för
personalen medberördadenregler, detenligt gällande antas attomsom

efter två år.skulle ha byttsregler i ställetgällande ut
gällandegjortsbranschorganisationerföreträdare förfrån attharDet
situationen.faktiskabeskriver denscenariotandradet detär ovan som

eftersomobetydliga,budgeteffektemasannoliktscenario blirOavsett
länge tjänsteresanmedges sålogikostnad skallföravdragförslaget att

anställdaarbetstagareberörpågår bara ärdet tillfälliga arbeteteller som
levnads-för ökadeavdragtvå år. Delängre tidprojekt pågåri änsom

tid två årlängreprojekt pågårtillhänförliga änkostnader är somsom
avdragen.de totalaliten delmycketsannoliktutgör aven

ochmerkostnad för måltideravdrag förföreslårUtredningen att
maximi-medges med 30skallefter två årsmåutgifter för tid procent av

ellermedvid tjänsteresabådenormalbeloppetrespektive utan
anställdareglerMed dagensarbete.vid tillfälligt ärochtraktamente

avdrag medberättigade tillvid tjänsteresauppbär traktamentesom
de fall avdragsrättnormalbeloppet imaximi- respektive70 procent av

uppbärSkattskyldiga intetvå år.längre tidföreligger Linder än som
med dagenstillfälligt arbeteoch vid ärvid tjänsteresatraktamente

maximi- respektivemed 30berättigade till avdragregler procent av
år.för tid efter två Iföreliggerfall avdragsrätti denormalbeloppet

avdrag skallförslaget,regler innebärdagensjämförelse med attom
pågår,tillfälliga arbetetdetellertjänsteresanmedges så länge en

medtjänsteresaanställda vidFörslagetbudgetförsvagning. att
respektivemaximi-avdrag med 30fårtraktamente bara procentgöra av

förför fall avdragsrättinnebär, deefter två årtidennormalbeloppet för
skatte-budgetförstärkning. Eftersomföreligger,tid redan idagdenna en

medförtregler hardagenstolkningrestriktivamyndigheternas attav
föreligger,undantagsvisbaratvå årtidunder längreavdragsrätt än ger

kanbudgetförsvagning. Då detupphov tilltotaltsannoliktförslaget en
tid två årpågår längreprojektanställda inom än ärantaletantas att som
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få i förhållande till det totala antalet anställda yrkar avdrag försom
merkostnad för måltider och smâutgifter, uppskattas budget-
försvagningen ringa.som

bakgrundMot det sagda utredningen bedömningengör attav ovan
förslagen approximativt budgetneutralt utfall.sammantagna ettger
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Författningskommentarer7

7.1 Förslaget till lag ändring iom

kommunalskattelagen 1928:370

Anvisningar
till §33

punkt 3

punktensI nionde stycke regleras till avdrag för logikostnaderrätten
uppkommit till följd tjänsteförrättning den vanligautomsom av en

verksamhetsorten. till föreslåsRätten avdrag utökad på så sätt att
skattskyldig inte kan visa logikostnaden skall medges avdragsom
enligt schablon den skattskyldige uppburit ersättning frånoavsett om
arbetsgivaren för täcka kostnaden eller inte. Avdrag skall medgesatt
med halvt maximibelopp vid förrättning inom riket och med halvtett ett
normalbelopp vid förrättning riket. innebär skattskyldigDettautom att
alltid har till detta avdrag sannoliktdet han haft någonrätt är attom
merkostnad för logi. Eftersom till avdrag skall föreliggarätt oavsett om
ersättning från arbetsgivaren behöverutgått eller inte någon uppdelning
inte mellan skattskyldig uppbär sådan ersättning och skatt-göras som
skyldig inte det.görsom

punkt 3 a

I punkten regleras till föravdrag ökade levnadskostnader vidrätten
Ändringentillfälligt arbete och vid dubbel bosättning. i femte stycket

innebär någon lagfäst tidsbegränsning för avdragsrätten vid tillfälligtatt
arbete inte föreligga.skall till avdragRätt skall således föreligga under
hela den tid förutsättningarna för avdrag i övrigt uppfyllda.ärsom
Eftersom avdragsrätten inte skall tidsbegränsad vid tillfälligtvara
arbete omfattar femte stycket hädanefter enbart förhållandena vid
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utförligt i den allmännadubbel bosättning. Förändringen har motiverats
motiveringen avsnitt 5.

de avdragsgillaPunktens stycke reglerar storlekensjätte
logikostnaden ochbeloppen. skattskyldig inte kan visaFör somsom

medges tillfälligt arbete skallavdrag enligt bestämmelserna om
inom riket med halvtavdragsrätt föreligga enligt schablon vid arbete ett

halvt normalbelopp.maximibelopp och vid arbete riket med ettutom
för måltider ochVidare skall de avdragsgilla beloppen för kostnader

småutgifter efter bortovaro bestämmas till 30två års procent av
omfattasmaximi- respektive normalbeloppet. skattskyldigaDe som av

till avdragpunkten för närvarande berättigade1 är sättsamma som
respektive normalbelopp från och medmed 70 helt maximi-procent av

fjärde tjugofjärde månadenden månaden till och med den av
bortovaron.

Ikraftträdande- och Övergångsbestämmelser

punkt 1
tillämpaskraft den januariDe reglerna träder i 19991 mennya

taxering. sambandemellertid första redan vid års Igången 1999
för ändringarna intehärmed krävs vissa Övergångsbestämmelser att

skall förbud retroaktiv skatte-stå i strid med regeringsformens mot
lagstiftning.

punkt 2
möjlighet till avdragsrätt under längreDe reglerna innebär denattnya

tid för närvarande föreligger anställningenstvå årän naturomsom
försvinner. Enligt de gällandeeller andra särskilda skäl talar for det nu

bestämmelserna skattskyldig skall bedömas enligt punkt 3har asom
sjätte till i fall teoretiskstycket anvisningarna 33 § KL1 vartav en

småutgiftermöjlighet erhålla avdrag för kostnader för måltider ochatt
respektive normalbelopp för tidmed helt maximi-70 ävenprocent av

efter förändring skulle medföra till avdrag medtvå år. En rättsom
forrespektive normalbeloppet måste, nämnda30 maximi-procent av
i strid medkategorier, betrakta förändring ståratt somvara som en

regeringsformen. undvikaretroaktivitetsforbudet i kap. §2 10 För att
finnas åberopa dedetta måste det vid års taxering möjlighet1999 atten

till med hänsyn tilläldre bestämmelserna möjlighet avdragom
särskilda föreslagna tillanställningens eller andra skäl. Den rättennatur

naturligtvis det dennaavdrag för tid efter två år innebär inte att av
bestämmelser.anledning skall föreligga särskilda skäl enligt äldre
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7.2 Förslaget till lag ändring iom

skattebetalningslagen 1997:483

8 kap.
19§

Som konsekvens de förändringar föreslagits ien av som
kommunalskattelagen behöver regleringen i skattebetalningslagen
avseende ersättningar utbetalas för tid efter två års tjänstgöringsom

inte längre kvarstå. hellerInte behövs den särskildaortannan
regleringen arbetsgivares möjligheter ansöka dispens frånattom om
skyldigheten skatteavdrag och erlägga arbetsgivaravgifter.göraatt
Andra stycket i paragrafen skall därför upphöra gälla.att
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Kommittédirektiv

Översyn för ökadeavdragreglerna omav
levnadskostnader

Dir. 1997:128

oktoberregeringssammanträde den 30 1997Beslut vid

Sammanfattning uppdragetav

reglernatillkallas med uppdragsärskild utredareEn överatt omse
arbete påtjänsteresa, tillfälligtlevnadskostnader vidavdrag för ökade

Utredaren skalldubbel bosättning.bostadsorten ochänortannan
tillämpningsproblem och under-medförbestämmelsernakartlägga om

ochde krav på enkelhetoch uppfyllersöka de ändamålsenligaärom
arbetsmarknaden ställerökade rörlighetentydlighet den samtsom

problem.uppmärksammadeföreslå lösningar på
eventuella problemklarläggaskall vidareUtredaren som

medföra vid bl.a.kanbeskattning förmånerbestämmelserna avom
jämföra olikaanställningar eller uppdragtillfälliga kortvarigaoch samt

skallSärskild uppmärksamhetlämpliga lösningar.alternativ och föreslå
i ideella föreningari samband med arbetedärvid förmånerägnas som

lagen 1947:576enligtfrån skattskyldighet 7 § 5frikalladeär mom.
statlig inkomstskatt.om

levnadskostnaderför ökadedet gäller avdragUppdraget skall, när
redovisas denbostadsorten,vid tillfälligt arbete än senastortannan

september 1999.och i övrigt den lmaj 199815 senast

ordningNuvarande

levnadskostnader haravdrag för ökadeBestämmelserna utretts ettom
iTraktamentsbeskattningssakkunnigabl.a.flertal gånger, av

SOU 1983:3. DenSkatteregler traktamentenbetänkandet m.m.om
bestämmelserna gjordes ibetydelsefulla omarbetningensenaste av
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samband bet.med skattereformen l989/90zl00,SOU 1989:33, prop.
ökadeSkU rskr. avdragsrätten för30, 356. innebarDen att

begreppenlevnadskostnader vid s.k. endagsförrättningar slopades, att
korttidsförrättning avskaffades och vissaoch långtidsförrättning att
regler har vissa bestämmelserutbildats i praxis lagfästes. Däreftersom

ökade Utredningenlevnadskostnader översetts omom av
Översyntjänsteinkomstbeskattning tjänsteinkomst-i betänkandet av

beskattningen SOU 1993:44.
levnadskostnaderNuvarande bestämmelser avdrag för ökadeom

finns kommunalskattelageni punkt och anvisningarna till §3 3 33a av
för1928:370, Bestämmelserna utformade så avdragsrättKL. är att

ökade levnadskostnader i olika situationer. Vidkan uppkomma tre
i tjänsten tillfälligt arbete punkt förstapunkt 3, vid s.k. 3resor a

stycket andra stycket.och vid dubbel bosättning punkt 3 Dena
ökningutgångspunkten för bestämmelserna är attgemensamma en av

levnadskostnaderna arbetargrund den skattskyldigeatt annanav
under vissaden vanliga verksamhetsorten eller bostadsortenänort

förutsättningar utlägg föravdragsgill. Kostnadsökningen kanär avse
logi, småutgifter. Merkostnademamerkostnad för måltider och diverse
for måltider schablonmässigt ioch småutgifter beräknas regelsom
form maximibelopp respektive normalbelopp utrikesinrikes resorav

for logi däremot regel avdragsgill med beloppresor. Kostnaden är som
den faktiska utgiften.motsvararsom

vistelsenEn grundläggande förutsättning för till avdragrätten är att
utanför den eller bostadsorten varit förenadvanliga verksamhetsorten
med övernattning minst fem mil från dessaoch ägt orter.rum

Resor i tjänsten

levnadskostnadercentral betydelse for till avdrag för ökadeAv rätten
vid verksamhetsorten ochi tjänsten begreppen den vanligaärresor
tjánsteställe. lagfástes i samband med skattereformen.Båda begreppen

vanliga verksamhetsorten används förDen gränsatt ange ensom-
for uppkommit iavdragsgill fördyring ha undernär en en resaanses
tjänsten kilometer frånområde inom avstånd 50utgörs ett ett avav-
tjänstestället tjänsten inom områdeoch från bostaden. i dettaResor
berättigar inte levnadskostnader,till avdrag för ökade även om resan
varit förenad har den vanliga verksamhets-med övernattning. Däremot

ingen få avdrag för resekostnader ibetydelse för möjligheternaorten att
tjänsten, bil.för kostnader för i tjänsten medt.ex. resor egen

Beträffande tjänstestället den platstjänsteställe huvudregelnär äratt
där arbetstagare fullgör huvuddelen sitt arbete. Vissa särskildaen av
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bestämmelser gäller för vissa arbetstagare, arbetstagare inomt.ex.
byggnads- och anläggningsbranschen, och arbetet utförs undernär
förflyttning.

Bestämmelserna avdrag för ökade levnadskostnader vid iom resor
tjänsten gäller så länge arbetet den vanliga verksamhetsorten inteutom

längre månader i följd på och arbetetOmän tre ort.varar en samma
längre tid och bedöms till avdrag ochrättenortvarar en samma

avdragets storlek i stället enligt bestämmelserna i punkt 3 a av
anvisningarna till 33 § KL avdrag för ökade levnadskostnader vidom
tillfälligt arbete och dubbel bosättning.

Tillfälligt arbete och dubbel bosättning

detNär gäller avdrag för ökade levnadskostnader i andra fall vidän
i tjänsten utgångspunkten fördyringen inte avdragsgillär ärattresor

enbart den anledningen den skattskyldige arbetar änatt ortav annan
där han har sin bostad. principI räknas ökade levnadskostnader i dessa
fall avdragsgilla privata levnadskostnader.som

Avdrag medges dock arbetet endast kortare tid, ärom avser en
tidsbegränsat till sin eller sådant fast anknytning till dennatur att en
tidigare bostadsorten krävs. gällerDetsamma arbetet skall bedrivasom

olikapå platser eller det anledning inte skäligen kan ifråga-av annan
flyttning bör ske till arbetsorten.sättas att en

förAvdrag ökade levnadskostnader i dessa fall tillfälligt arbeteav
medges längst under två år, inte anställningens ellernatursom om
andra särskilda skäl talar för avdrag bör medges under längre tid.att

Även kraven för avdrag för ökade levnadskostnader vidom
tillfälligt arbete inte uppfyllda finns till avdrag för sådanaär rätten
kostnader vid dubbel bosättning. Dubbel bosättning denavser
situationen skattskyldig på grund sitt arbete flyttat tillatt en av ny
bostadsort samtidigt bostad för denne, dennes make, sambo ellersom
familj behållits på den tidigare bostadsorten.

Om den dubbla bosättningen skälig grund makes ellerär av
förvärvsverksamhet,sambos svårighet anskaffa fast bostadatt

verksamhetsorten eller särskild omständighet finns det tillrättannan en
avdrag för ökade levnadskostnader.

Avdrag för ökade levnadskostnader dubbelvid bosättning medges
under högst år för gifta eller sammanboende och förårtre ett

Ävenensamstående. i dessa fall kan avdrag medges under längre tid,
det finns särskilda skäl.om
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raktamentenT

arbetsgivaren för täckafått traktamentenden skattskyldigeAtt attav
forsmåutgifter påverkar i och sigför måltider ochkostnadsökningen

förbetydelsehar traktamentenainte till avdrag. Däremoträtten
användas vid beräkningenschablonbelopp fårstorleken de avsom

och vid tillfälligt arbetei tjänstenfördyringen det gällernär resor
överstiger schablon-traktamentet intebostadsorten. Omänortannan

belopp, varviduppgått till dessaförutsätts det fördyringenbeloppen att
får med motsvarande belopp.avdrag ske

vid utomlandsNormalbelopp tjänsteresa

for levnadskostnader vidavdragsregler ökadehuvudsak gällerI samma
landet. avgörandevid inomtjänsteresor utomlands Ensom resor

schablonmässigt beräknadegäller detskillnad finns dock detnär
vid inrikesMaximibeloppet, tillämpasavdragsgilla beloppet. resor,som

försäkring.allmänenligt lagen 1962:381knutet till basbeloppetär om
fastställs däremot årligenvid utrikesNormalbeloppen avresor

respektiveuppgifter priser iRiksskatteverket efter insamling av omen
beroendevarierar således från land till landland. Normalbeloppen av

landet.prisnivån i

och inställelseresorHemresor

finns såför hemresa varje veckatill skäligt avdrag för kostnaderRätt
sin eller sinarbete vistas påpå grund sitt änortsnart annanman av

längremellan hemorten och arbetsortenfamiljs hemort och avståndet är
således oberoendeAvdrag för hemresor medgeskilometer.50än omav

tillfälligtfor levnadskostnader vidförutsättningarna för avdrag ökade
intebosättning uppfyllda. till avdragarbete eller dubbel Rätten ärär

samband medtill viss tid. Inställelseresor iheller begränsad avser resor
frånträdande anställning eller uppdrag.tillträdande eller av

örmänsbeskattnF ingen

bostad ellerintäkt tjänst räknas bl.a. förmån iTill annat sompengar,av
skattepliktiga,i tjänstentjänsten. princip alla förmånerutgått för I är

generellskatteplikt.särskild undantagits från Någonde inte harom
förmån finns inte.regel definierar begreppetsom
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eller anställningardet vid kortare uppdragDet inte ovanligtär att
betalareller uppdragsgivarenutgår bostadsförmån, d.v.s. arbetsgivaren

för artister ellerkostnaden kan gällaför övernattning. Det t.ex.
utanför sin normalaföredragshållare tillfälligt arbetarsom

för övernattningskostnaderverksamhetsort. Ersättning utgår ärsom
förKostnadernaskattepliktig intäkt för den utför arbetet.som

avdragsgilla ökadeövernattningen kan många gånger vara som
räknas således intelevnadskostnader vid tillfälligt arbete. Kostnaderna

eventuell kostnads-hellerkostnader vid i tjänsten. Inte ensom resa
för kostnader iersättningersättning för övernattningen ses som

beräkna skatte-ersättning skall därförtjänsten. betalarDen utsom
beaktande kostnadsersättningen.avdrag och arbetsgivaravgifter med av

arbetsgivaren eller uppdrags-Motsvarande gäller i de fall dåsynsätt
dessa fall dengivaren direkt för övernattningskostnaden.står I anses

värde skall läggas tillfria övernattningen bostadsförmån, varssom en
arbetsgivaravgifter.grund för beräkning skatteavdrag ochav

Behovet översynav en

bestämmelserna avdrag förhar i olika sammanhang hävdatsDet att om
dubbelframför vid tillfälligt arbete ochökade levnadskostnader, allt

skattemyndigheternastillämpa ochbosättning, svåraär attatt
olika tidsgränsernatillämpning bestämmelserna inte enhetlig. Deärav

uppfattats oklara, särskilt det gällerför avdragsrätten har också närsom
tid denvilka fall finns skäl medge avdrag under längrei det änatt som

saknas också vägledandeuttryckligen i lagtexten. huvudsakIanges
praxis området.

regel ekonomiskAvdrag för ökade levnadskostnader har storsom
långt frånskattskyldige tillfälligt arbetebetydelse för den vid ettt.ex.

eventuellt börja sådantInför beslutetden egentliga bostadsorten. att ett
kunna förutse i vilkenarbete kan det avgörande betydelse attvara av

kan medges. osäkerhet deutsträckning avdrag komma Enatt om
tidsbegränsat arbeteekonomiska konsekvenserna börjaatt t.ex. ettav

rörlighet arbetsmarknaden.motverka önskvärd påpå kanortannan en
normalbeloppen vid utrikesavdragsgilla schablonbeloppenDe --

framförföremål för kritik. gäller allttjänsteresa har också blivit Det att
de olikatillräckligt väl avspeglar prisnivåerna inormalbeloppen inte

kanhävdats tillämpliga normalbelopp såvälländerna. harDet att
överkompensation,påtaglig underkompensationinnebära som enen

påtalatland gjorts. problemberoende till vilket Ett annatsom resan
inte hänsyn till förändringar i valutakursernanormalbeloppenär att tar

kritiken vidare sikte frågor vilkaunder delåret. En tar omav
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kostnader lämpligen skall täckas med traktamentena vid utrikessom
tjänsteresor.

En uppmärksammad fråga hör begreppetmedannan samman
tjänsteställe och vilka slag i tjänsten och vilkaärav resor som resor

inte det. de fall denI skattskyldige har flera arbeten ellerärsom
uppdrag, gäller bestämmelserna tjänsteställe i förhållande tillom
respektive arbete. Tjänstestället för musiker, föredragshållare,t.ex.
kursledare eller andra utför tillfälligt och kortvarigt arbeteettsom anses

den plats där det huvudsakliga arbetet utförs, d.v.s. normalt platsenvara
för uppträdandet, kursgården, till tjänstestället inteResor iäretc. resor
tjänsten. Bestämmelserna avdrag för ökade levnadskostnader vidom
tjänsteresa därför inte tillämpliga. Det gäller arbetet i dessaär även om
fall utförs fem mil från bostaden. sådant fall skall i ställetIänmer
bestämmelserna avdrag för levnadskostnaderökade vid tillfälligtom
arbete tillämpas. innebärDet lägre schablonmässigt kostnads-att ett
avdrag får användas hade varit i tjänsten.än om resan en resa
Kostnader för till och från platsen för omfattasettresor engagemang
vidare den avdragsbegränsning gäller i fråga bl.a.av som om resor
mellan bostad och arbetsplats. innebär kostnaderna förDetta att
närvarande avdragsgilla endast till den del de sammanlagt överstigerär
6 000 kr år. Om kostnadsersättning betalas i samband medutper
arbetet den inte ersättning för kostnader i tjänstenutgör ärutan att
jämställa med lön. sådan kostnadsersättningEn skall därför, med vissa
undantag, läggas till grund för beräkning både skatteavdrag ochav
arbetsgivaravgifter. De undantag finns förersättning isom avser resa
samband med tillträdande eller frånträdande anställning ellerav
uppdrag, s.k. inställelseresor, och i vissa fall ersättning för hemresor.

innebärDet den skattskyldige får övernattningskostnaden betaldatt om
eller får särskild ersättning för den, blir förmånen respektive
ersättningen föremål för skatteavdrag och arbetsgivaravgifter, trots att
kostnaden eller förmånen vanligen avdragsgill kostnad förmotsvarar en
den skattskyldige vid taxeringen. dem arbetar under liknandeFör som
förhållanden i anställning, där det fråga i tjänsten,ären om resor
medför kostnadsersättningar i samband med normalt ingam.m. resan
avgifts- eller beskattningskonsekvenser. gällerDetsamma för
skattskyldiga arbetar under snarlika förhållandensom men som egna
företagare. skillnader denDessa i skattemässiga behandlingen av
kostnader i samband med kan svåra förstå och uppfattas iattresor vara
många fall omotiverade.som

Olika förmåner ersättning för utförda prestationerutsom ges som
skattepliktig intäkt tjänst, förmånen inte undantagenutgör frånärav om

skatteplikt. princip förmånenI skattepliktig oberoende värdet ochär av
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beräknas efterofta schablon. Värdet fri lunch arbets-en av en som
givaren bjuder den anställde på 52 kr. principIär ocksåt.ex. är en
anställds privata telefonsamtal från arbetsgivarens telefon skatte-en
pliktig förmån. ochI med principerna för beskattningenatt även
omfattar förmåner mycket litet värde leder det ofta till olika frågor iav
det praktiska arbetet, där den konsekventa beskattningen förmånerav
många gånger kan uppfattas småaktig och löjlig i stället försom
ändamålsenlig.

särskildEn fråga har diskuterats det gäller förmåns-närsom
beskattning utbildning under pågåenderör anställning. har hävdatsDet

reglerna i detta avseende oklara och dettaatt kan hindraär att att
nödvändig personalutbildning kommer till stånd.

Utredningsuppd raget

Utredaren skall kartlägga i vilken utsträckning bestämmelserna om
avdrag för ökade levnadskostnader vid i tjänsten, tillfälligt arbeteresa
och dubbel bosättning medför tillämpningsproblem och lämna förslag
till hur eventuella problem bör lösas. Utredaren skall särskilt undersöka
de tidsgränser gäller för avdrag för kostnader vid tillfälligt arbetesom
och dubbel bosättning, bedöma de lämpliga föreslå hur deär samtom
tidsgränser behövs kan tydligare och förutsebara.göras Hansom mer
eller hon skall vidare analysera det lämpligt bestämmelsernaär attom

tillfälligt arbete tillämpas beträffande tjänsteresorom m.m. som varar
längre tid månader påän och föreslå nödvändigatre ortsamma
förändringar i fråga avdrag för ökade levnadskostnader vid sådanaom
tjänsteresor. Utgångspunkten för analysen skall attvara
bestämmelserna inte bör motverka naturlig rörlighet påen
arbetsmarknaden.

Utredaren skall undersöka i vilken utsträckning normalbeloppen för
utrikes tjänsteresor inte prisniväerna i de olika länderna ochmotsvarar
föreslå nödvändiga förändringar. ellerHan hon skall också överväga

det finns anledning hänsyn till ytterligare kostnader vidatt taom
beräkning normalbeloppens storlek vad sker enligt gällandeänav som
bestämmelser.

En fråga utredaren skall bestämmelsernaöverväga ärannan som om
tjänsteställe från beskattningssynpunkt lämpligutgör skiljelinjeom en

mellan i tjänsten och slag ellerannatresor resor av om en annan
avgränsning bör eller kan Utredaren skall i det sammanhangetgöras.
redovisa hur nuvarande bestämmelser tillämpas i praktiken och vilka
skattekonsekvenser bestämmelserna får för olika yrkesgrupper.
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förmåner skall utredarenNär det gäller beskattning övervägaav om
det behöver tydliggöras i lagstiftningen vad medsom avses
skattepliktig sammanhanget undersöka finnsförmån och i det detom

behov återinföra särskilt undantag för förmåner mindreett att ettav av
värde. skall också undersöka det behövsUtredaren närmare om
särskilda för utbildning under pågående anställning.regler

Utredaren söka finna lösningar medför förmånerskall vidare attsom
kan avdragsgill kostnad för intemottagarenantas motsvarasom en

skatteavdrag och arbetsgivaravgifter,läggs till grund för beräkning av
främst vid förmåner i sambandvilket för närvarande torde bli aktuellt

med tillfälliga anställningar eller uppdrag. Konsekvenserna denattav
s.k. kvittningen slopats fråga bör belysas i detärtysta som samman-en
hanget. kvittningen innebar förmån inte skulleDen att tastysta en upp

intäkt motsvarande kostnad hade utgjort avdragsgill kostnadsom om en
för hon eller han själv hade stått för den. Enmottagaren, om
konsekvent förrnånsbeskattning emellertid viktig för undvikaär att
samhällsekonomiska snedvridningar. skall inte möjligtDet t.ex. attvara
undgå beskattning arbetsinkomster arbetsgivaren i ställetattav genom

Ävenför kontant lön naturaförmåner. från kontrollsynpunkt detärutger
viktigt olika förmåner blir synliga skattepliktiga,attatt genom vara

förmånen kan avdragsgill kostnad föräven motsvara mot-om en
förmånerförändring beskattningen måste såledesEntagaren. av av

avvägning i vissavspegla lämplig mellan dessa mån motståendeen
intressen.

utredarende frågor gäller beskattning förmåner skallI ägnaavsom
särskild förmåner i samband med arbete iuppmärksamhet utgårsom
ideella föreningar frikallade från skattskyldighet enligt 7 § 5ärsom

inkomstskatt.lagen 1947:576 statligmom. om
Utredaren oförhindrad också andra frågorär röratt ta upp som

inkomstslaget och har tilltjänst anknytning de frågornärasom som
i uppdraget.anges

Skattereformens grundprinciper likformig neutralochom en
beskattning skall vägledande för utredningen. emellertidDet harvara
visat sig principerna inte alltid tillräcklig hänsyn faktiskatillatt tar
förhållanden och vad i praktiken lämpligt, vilket kan påverkaärsom
effektiviteten i samhällsekonomin negativt. Skattereformens efter-

beskattningensträvade enkelhet i har därför varit svår uppnå. Ettatt
harflertal olika detaljregleringar varit nödvändiga införa. Utredarenatt

utformningenskall därför vid sina förslag söka lösningar bidrarav som
till reglerna enklare och lättare förstå och tillämpa i detgöraatt att
praktiska arbetet för såväl enskilda och arbets- och uppdrags-personer
givare för skattemyndigheten.som
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1 de delar där det har betydelse utredaren redovisaskall sambandet
mellan inkomstskattereglerna och reglerna beräkning skatte-om av
avdrag och sociala avgifter och föreslå ändringarde kansom anses
nödvändiga i det avseendet.

Utredaren skall hålla sig underrättad den fortsatta beredningenom
Skattelagskommitténs betänkanden Inkomstskattelag SOU 1997:2av

och Uppföljning inkomstskattelagen iSOU 1997:77 densamtav
utsträckning det relevant bevaka arbetet i utredningenärsom om
regleringen distansarbete dir. 1997:83.av

Övrigt

Utredaren skall redovisa ekonomiska konsekvenser de förslagav som
läggs fram. förslagenOm medför minskade inkomster skall utredaren

finansieringsförslag.ange
Utredaren skall beakta regeringens direktiv till samtliga kommittéer

och särskilda utredare offentliga åtaganden dir. 1994:23,prövaattom
redovisa regionalpolitiska konsekvenser dir. 1992:50, redovisa
jämställdhetsaspekter dir. 1994:124, redovisa konsekvenser för
brottsligheten och brottsförebyggandedet arbetet dir. 1996:49 och
tilläggsdirektiven till vissa kommittéer och särskilda utredare om
företagens uppgiftslämnande dir. 1994:73.

Uppdraget skall, det gäller avdrag for ökade levnadskostnadernär
vid tillfälligt arbete bostadsorten, redovisas denänort senastannan

maj15 1998 och i övrigt den septemberl 1999.senast
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