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Till statsrådet och chefen för

Jordbruksdepartementet

Regeringen bemyndigade den december11 chefen1997 för Jord-
Åhnberg,bruksdepartementet, statsrådet tillkalla särskildatt ut-en

redare med uppgift bakgrund EU-medlemskapet kart-att mot av
lägga och analysera det svenska yrkesfiskets konkurrensförutsätt-
ningar och konkurrensvillkor.

Med stöd bemyndigandet förordnade chefen för Jordbruks-av
departementet den 19 maj 1998 landshövdingen Ulf Lönnqvist att

särskild utredare.vara
Samma dag förordnades kanslirådet Daniel Samuelson, kam-

Lenamarrättsassessoren Lagercrantz, departementssekreteraren
Hans Andersson, departementssekreteraren Fredrik Lundqvist och
avdelningschefen Bengt Strömblom till Den 11 juni 1998experter.
förordnades f.d. skattedirektören Lars Eric Olausson till expert.

Till sekreterare förordnades den 19 maj 1998 departementsrå-
det Tommie Sjöberg.

Utredningen överlämnar härmed betänkandet SOU 1999:3
Yrkesñskets konkurrenssituation.

Särskilt yttrande har lämnats Lena Lagercrantz, Hansav
Andersson och Fredrik Lundqvist.

Det särskilda yttrandet kommenteras utredaren.av

Stockholm i januari 1999

Ulf Lönnqvist

/Tommie Sjöberg



i
{ä



SOU 1999:3

Innehållsförteckning

Sammanfattning ..7..........................................................................

Författningsförslag ..9......................................................................

Inledning 13................................................................................. ..

Yrkesmässigt fiske 15................................................................. ..2.1 Inledning 15........................................................................... ..2.2 Begreppet yrkesmässigt fiske 15........................................... ..2.3 Fiskeföretagen ,.17..................................................................2.4 Sysselsättning och sysselsättningseffekter 18
....................... ..2.5 Yrkesñskets konkurrenssituation i internationelltett

perspektiv .21........................................................................

3. Yrkesñskets förutsättningar efter
svenskt EU-medlemskap ..25......................................................
3.1 Den ñskeripolitiken ..25gemensamma ...................................3.2 Den struktur- och regionalpolitiken ..26gemensamma

..........3.3 Marknadsordningen ..42..........................................................

4. Arbetslöshetsförsäkring ..49........................................................

Skattevillkoren för yrkesfiskare ..57...........................................
5.1 Inledning ..57...........................................................................
5.2 Särskilt avdrag för yrkesfiskare 57....................................... ..5.3 Möjligheter skattemässigt resultatregleraatt inom fiskeri-

näringen i allmänhet och vid fartygsbyten i synnerhet.....74
5.4 Punktskatter 92...................................................................... ..

Utredningens överväganden och förslag ..93.............................6.1 Inledning ..93...........................................................................
6.2 Beredningsindustrin ..93.........................................................Översiktlig6.3 jämförelse med Danmark och Norge 95

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



Innehållsförteckning SOU6 1999:3

1006.4 Yrkesfiskaravdrag
.......................................................... ..

fartyg 1036.5 skattefrågor vid byte av ....................................... ..

förslag 107utredningensKostnadsbedömning7. av ................... ..
avdrag för yrkesfiskare 108för ändratKostnader7.1

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

..11lFinansiering ..........................................................................

förslag ..113utredningensRedovisning konsekvenser avav ....
förförslagutredningens9.1 Konsekvenser av

13lregionalpolitiken
........................................................... ..

förslagutredningens9.2 Konsekvenser av
14..1jámställdhetspolitiken ....................................................

förslag påutredningens9.3 Konsekvenser av
arbetet l 14brottsförebyggandedetochbrottsligheten ........ ..

14åtaganden loffentliga9.4 Prövning av ................................... ..

117Författningskommentar .......................................................... ..

119Särskilt yttrande ........................................................................

123särskilda yttrandettill detUtredarens kommentar ............. ..

Bilagor
127KommittédirektivBilaga .................................................. ..
131TabellerBilaga ................................................................ ..



SOU 1999:3

Sammanfattning

Enligt utredningens mening det viktär villkoren så långtstor attav
möjligt likvärdiga för fiskarenaär inom EU.som Detta är en

förutsättning för de skall kunna konkurreraatt på lika villkor. Ut-
redningen har därför valt jämföra villkorenatt i Sverige med Dan-
mark också Norge, omfattasgentemot EES-avtalet.men som av

Utredningen har jämfört ländernas struktur- och marknadsord-
ningar. Vidare har utredningen studerat reglerna för arbetslöshets-
försäkringen i de länderna. Enligt direktiventre har utredningen
också gjort jämförelse skattevillkoren för yrkesfiskare i deen av

ländema.tre
Utredningen konstaterar förutsättningarna ochatt villkoren för

fiskarena stöd enligt struktur-att respektive marknadsordningen
likartade.är Vissa variationer i tillämpningen finns dock. Dessa

olikheter emellertidär inte den storleksordningen de kanav att
ändra konkurrenssituationen.anses

Vid jämförelse ländernas försäkringssystemen på fiskeom-av
rådet finner vissa skillnader i såväl förmåner finansie-man som
ring. Utredningen emellertid arbetslöshetsförsäkringenattanser
inte har någon betydelse från konkurrenssynpunkt.

Det framförär allt på två områden utredningen kan konsta-som
det föreliggertera påtagligaatt skillnader mellan fiskarenas villkor

i Sverige, Danmark och Norge. Det gäller dels det s.k. yrkesfiskar-
avdraget för svenska fiskare intesom är storleksordningav samma

det danska och mindreän detsom norska, dels gäller detsom
regler för beskattning vinst vid avyttring anlägg-av av
ningstillgångar, för fiskets del främst fartyg.

Utredningen föreslår det gällandeatt avdraget för ökade lev-nu
nadskostnader vid fiske ersätts avdrag benämntett nytt yrkes-av
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yrkesmässigtdeltar idetillkommabörAvdragetñskaravdrag. som
arbets-%15skall utgöraAvdragetdagar.100 avunder minstfiske

nettoresultatredovisategenfiskareförellerfisketinkomsten avav
år.kr000till 45maximeratochfisket pervaraav

inventarietill-försaldon""negativaföreslårUtredningen att
vid far-resultatutjämningmöjliggöraförtillåtasskall attgångar

ochförsäljningsåreteftertill åretkvarstårsaldontygsbyte. Dessa
skerså inteOmersättningsinvestering.utjämnasskall då genom

beskattning,tillåterförasochutjämnassaldotnegativadetskall
näringsverksamhet.intäktredovisasdvs. avsom
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Författningsförslag

Förslag till ändring i

kommunalskattelagen 1928 703:

föreskrivsHärigenom punkt 29 anvisningarna till 23 §att av
kommunalskattelagen 1928:370 skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

29.1 Yrkesfiskare under 29. Den fiskar yrkesmäs-som som
längre tidsperioder personli- och näringsverksam-sigt i

bedrivit fiske har till heten fiskeresor utanförrätt görgen
avdrag för den ökning lev- hemorteni under 100minst
nadskostnaden, han haft dagar får stället för avdragisom
på grund han för ökade levnadskostnadervistatsattav

vanliga hemort.sin Rätt yrkesfiskaravdrag.utom göra
till avdrag föreligger dock Yrkesfiskaravdraget får
endast förenad uppgå till högstvarit kr45 000 ochom resan
med hem- fårövernattning inte 15överstigautom procent

den skattskyldigesarten. inkomstav

Senaste lydelse 1990:650
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till dennäringsverksamhetav
tillhänförliginkomstendel är

bedri-beskattningsåretunder
förefiskeyrkesmässigtvet

lagenenligträntefördelning
räntefördel-1993:1536 om

efterochvid beskattningning
följande justeringar.

tillkommandeSom poster
föravdragräknas egenav-

avdragpunkt 19,enligtgifter
för pensions-för premie

påinbetalningochförsäkring
enligtpensionssparkonto

beräknad sär-punkt 21 samt
pålöneskatt pension-skild

lagenenligtskostnader
löne-särskild1991:687 om

pensionskostnaderpåskatt
avdragavseende dessa poster,

periodi-tillför avsättning
lagenenligt 3 §seringsfond

periodise-1993:1538 om
påavdragochringsfonder

ökninggrund expan-avav
lagenenligt 2 §sionsmedel

expansions-153 71993: om
medel.

räk-avgåendeSom poster
avseendeintäkt avyttringnas

sjukpenninginventarier,av
liknande ersättningar,och

föravdragåterfört egenav-
punkternagifter iavsessom

och 13 anvisningarna11 av
lagdennatill 22 § samt av-
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drag för tillavsättning perio-
diseringsfond återförtssom
till beskattning intäkt påsamt
grund minskningav av expan-
sionsmedel enligt 2 § om ex-
pansionsmedel.

lagDenna träder krafti den 1 januari 2000 och tillämpas första
gången vid taxeringen år 2001.
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l Inledning

l l Direktiven
.

Utredningens uppdrag har varit kartlägga och analysera svensktatt
yrkesfiskes konkurrenssituation och konkurrensvillkor den för-i
ändrade situation medlemskapet i EU innebär. En med Sveri-som

främsta konkurrentländer jämförande analys skall belysages
grundläggande förutsättningar för svenskt yrkesñske hursamt
fiskeripolitiken i form främst regelverk och offentligt stöd på-av
verkar konkurrensförhållandena. Kartläggningen och analysen
skall omfatta jämförelseäven skattevillkoren. Analysen skallen av

belysa denäven nuvarande politikens effekter på svensk fiskenä-
ring och effekter på statsfinansiella utgifter på sysselsättning.samt
Redovisningen skall omfatta eventuellaäven effekter på svensk
beredningsindustri. Utredningen skall vidare kartlägga EG:som
stöd och andra statliga insatser kan användas i syfte förändraatt
konkurrenssituationen.

l Utredningens genomförande

Utredningen genomfördes under perioden juni 1998 till januari
l999. Utredningen har haft med samtligatre möten experter
förutom sekretariatets underhandsmöten med experterna.

Mot bakgrund principerna vad kan tillå-av om som anses vara
statsstöd fisketspåtet område måste förslagen yrkesfiskarav-om

drag och resultatutjämning vid fartygsbyte, de skallom genom-
föras, underställas Europeiska kommissionen för godkännande.
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därvidBryssel ochtillgenomförtdärförharUtredningen resaen
inhämtasyfteikommissionen attEuropeiskaförföreträdareträffat

statsstödregler attsamtEU:stillämpningeninformation omavom
ochyrkesfiskaravdragförslagutredningensinformera omom

kommissionenförFöreträdamafartygsbyte.vidresultatutjämning
vidresultatutjämningochyrkesfiskaravdraguppgivithar att ett

kan förväntasförslag inteutredningensmedenlighetfartygsbyte i
statsstöd.bestämmelsergemenskapensmedoförenliga omvara

for Fø-MinisterietvidbesökgjortsekretariatetharHärutöver
Fiskeridepar-vidDanmarkFiskeri i samtochLandbrugdevarer,

struktur-behandlingländernasstuderaföri Norge avatttementet
yrkesfiskarav-informationfåförmarknadsfrågor attoch samt om

departementländernasbådaarbetslöshetsförsäkring. Deochdrag
utredningsarbe-imaterial, använtsskriftligtmedbidragithar som

tet.
ochFiskeriverketförföreträdaremedsamråttharUtredningen

in-materialskriftligtmedbidragitharFiskeriverket somnäringen.
har bi-arbetslöshetskassaFiskaresSverigesbetänkandet.arbetats i

arbetslöshetsförsäkring.rörandeunderlagsmaterialmeddragit
ochnulägefiskeSvenskt1992:136SOUbetänkandenaFrån -

fiskeSvenskt1993:103 samtSOUochutvecklingsmöjligheter
EU-iFiskeriadministrationen ett1998:24SOUbetänkandetfrån
i be-inarbetatsochunderlagsmaterial nyttjatsvisstperspektiv har

påSvensk1997:25Även SOUbetänkandet matfråntänkandet.
Utred-inarbetats.ochunderlagsmaterial använtsEU-fat har visst

be-idiskussionendeltagitomfattningvissockså iharningen av
Sverige.förlivsmedelsstrategi167 En1997:SOUtänkandet
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2 Yrkesmässigt fiske

2.1 Inledning

Den nuvarande uppdelningen mellan olika kategorier fiskande har
sin grund i fördelningen fiskeresursema enligt fiskelagenav
1993:787. Lagen möjlighet begränsa redskapsanvänd-attger
ningen i allmänna och i s.k. frifiskevattenvatten för dem intesom
fiskar yrkesmässigt eller med stöd enskild fiskerätt. Avsiktenav
med denna reglering begränsaär fritidsfisketsatt användning av

fångstintensiva redskap till visst högsta antalmer redskapett för
varje fiskande. Redskapsbegränsningen framgår kap.2 13 §av
förordningen 1994:1716 fisket, vattenbruket och fiskerinä-om
ringen.

2.2 Begreppet yrkesmässigt fiske

I fiskelagen5 § definieras vad med yrkesmässigt fiske.som avses
Det fiskeär bedrivs med stöd yrkesfiskelicens enligtsom 30 §av
fiskelagen eller utländska fiskare med särskilt tillståndav annat att
bedriva yrkesfiske i Sveriges sjöterritorium eller i Sveriges eko-
nomiska zon.

Yrkesfiskelicensen knuten tillär fysisk aktivten person som
deltar i fisket. licensenAtt till fysisk inte hin-utgörges en person
der verksamhetenmot bedrivsatt med användning någon formav

juridisk Licenskravet innebärav det skall finnasperson. att åt-
minstone licensinnehavare ombord Övrigapå fiskefartyg.varjeen
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intebehöverfiskelicensinnehavarensideltarbesättningeni som
besättningsmänflertaletemellertidharSannoliktlicenser.ha egna

fiske.fördenbehöver annatdeeftersomlicensändå
sådanatillstånd ärsärskiltmedfiskareutländska avsessomDe

fiskar iöverenskommelserinternationella sven-stödmed avsom
fisket.svenskadetetablerade inomska attutanvatten vara

fis-1957:390lagenireglerasyrkesfiske även omFrågor om
fiskeelleryrkesfiske annattalarlagen avdenkearrende. I omman

yrkesfiskeSådantförsörjning.arrendatomsförbetydelseväsentlig
saknaemellertidtordefiskerättenskildstödmedbedrivs avsom

utredningen.förintresse

yrkesfiskelicensförFörutsättningarna2.2.1

fisketförsörjning ärfördenbeviljaskan avYrkesfiskelicens vars
svensktillanknytningväsentligharfisketbetydelse,väsentlig om

li-frågantid. Närför vissbeviljasfår omLicensenfiskerinäring.
beaktas.fiskpåtillgångenskallgångenförstaprövascens

försörj-förbetydelseväsentligkanfisketInkomster avvaraav
försörjningen.huvudsakligadenfisket inte utgörningen även om

preciserartillämpningsföreskriftermeddelatharFiskeriverket som
dettabetydelse iväsentliginkomsterkan utgöravad avansessom

understigafisket inteintäktenbörnormalfalletsammanhang. I av
hel-harprisbasbelopp. Dentvåbruttoochhalvt ensomettnetto

licens.normalt intebeviljasfisketsidanvidtidsanställning om

fartygstillståndförFörutsättningarna2.2.2

föranvändasfårfemminstlängd metermed störstaFartyg aven
Fiskeriverket.tillståndefterendasthavetfiske iyrkesmässigt av

m12minst 4skeppbeviljasskallfartygstillstånd ett xFör att
tvåtill minstuppgårfångstenbruttovärdetnormaltkrävs att av

ifiskefartygregistreratvidareskallbasbelopp. Fartyget somvara
Tillstånds-landet.tillanknytningekonomiskreelloch haSverige

befálhavaren.gälleryrkesfiskelicens. Detsammaskall hahavaren
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2.3 iskeföretagenF

SverigeI fiskefartygen/fiskeföretagenägs de enskilda yrkesfis-av
karena inte rederier land.på Denna tradition mycketärav gam--
mal, det periodvis har förekommitäven undantag, de s.k.t.ex.om
ångtrålama i Göteborg verksamma för halvsekel sedanettsom var
och ägdes landbaserade företag med anställda besättningar.av
Numera fiskefartygen ägda de fiskareär själva deltar fis-iav som
ket.

Antalet delägare kan variera. Några bestämda regler härför
finns inte det vanligare fiskefartygsmåär endaatt ägsmen av en

och fartyg flera delägare.störreatt ägsperson av
Företagsforrnerna kan växla. Handelsbolag, kommanditbolag,

enkla bolag, partrederi eller aktiebolag förekommer.

2.3.1 Alla fiskare företagareegna

Varje fiskare företagare,är han del båti ochoavsett ägeregen om
redskap eller finnsDetta bl.a. klart uttryckt i dom frånen
Kammarrätten i Jönköping från år 1988.

Kammarrätten konstaterar yrkesfiskareatt båt ellerägersom
del däri eller de fiskare inte har sådan äganderätt betraktassom

företagare. Detta beror på det speciella lottsystem eftersom egna
vilket inkomsten fördelas mellan fiskarena i fiskelag. Anställ-ett
ningsförhållande föreligger således normalt inte. Då yrkesfiskare-

sålunda företagare, beskattas deras inkomstna anses som egna
såsom rörelseinkomst och de påförs egenavgifter, arbetsmarknads-
avgift och övriga socialavgifter.

2.3.2 Fördelning fiskeinkomstenav

Även fördelningen intäkten från fisket har mycket gamla tradi-av
tioner. Grundregeln den, från bruttoförsäljningssummanär att för
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förkostnaderlöpandeföravdragförstfångsten görs gemensamma,
proviantemballage,drivmedel, etc.is,bedrivande såsomfiskets

farty-mellans.k.detfördelas nettotgjortsavdragSedan dessa
Överenskommelseombord.fiskarenaoch omdessdvs. ägareget,

båt-ochfiskarenamellanrörelseresultatetfördelningsprincip av
fiskelag.varjeträffas inomägama

detta50/50,ungefärdelartumregel mengammal är attEn man
vanligtfartyg. Det attoch ärfiskepåberoendevariera typkan av

kost-med högafartygpåfartygsägamatillandel går nyastörreen
fartygs-tillgårandelmindreförekomma attkanoch detnader en
Återstå-fartyg.skuldfrittkanskeochäldrehar ettägama manom
därefterfördelasdel,fått sinfartygsägamasedandel, dvs.ende

ochtillmanslottandellikamedombord varstorsamtligamellan
reduceradfåkanfisketnybörjare ioch18 årunder enFiskareen.

månader.tid,vissundermanslott t.ex. sex

ochSysselsättning2.4

sysselsättningseffekter
skär-ochkust-områdenvissafortfarande iochvaritFisket har är

präglatpåtagligtpå sättharDetnäring. ettviktigastegårdsbomas
bl.a.skärgårdskulturen,ochhela kust-därmed genomochlivderas

ochkuststräckorVissai sigfisket genererat.sysselsättning som
kust-fisket. Ismåskaligadetpräglatsharskärgårdsområden av

delensödraoch iBlekingeBohuslän,iskärgårdsområdena avoch
betydel-haft denfiskeflottan störstahavsgåendedenharostkusten

sen.
efterkrigstiden.helaunderminskatharyrkesfiskareAntalet

000,till000 5från 20kårenminskade1980och1945årenMellan
yrkes-antaletharår 1997fram1980årFrån t.o.m.med %.dvs. 75

uppgickår 1998Under36 %.ytterligaremedminskatfiskare ca
insjö-200 är200,till 3yrkesfisketsysselsatta idirekt varav caca

fiskare.
vik-fortfaranderollfisketsÄven minskatfiskare ärantaletom

kringliggande nä-iåtsysselsättningYrkesfiskettig. personerger
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ringar livsmedelsindustri/ñskberedning, verkstäder, red-som varv,
skapstillverkning, handel, och serviceverksam-transporter annan
het fisket. Varje yrkesfiskarerunt försvinner från inne-ortsom en
bär andra arbetstillfällenävenatt går förlorade och avfolkningen
ökar.

Utredningen fiskerinäringens utvecklingsmöjligheterom upp-
skattade i betänkandet SOU 1993:103 Svenskt Fiske sysselsätt-
ningen inom den direkta fiskerinäringen till 7 500-8 000 personer.
Därvid hade förutom yrkesfiskarena vilka vid utredningstillfállet-
beräknades till 3 800 antalet sysselsatta inom beredningsindust--
rin inkl. arbetsställen med färre tio anställda,än vattenbruk och
första handelsledet beaktats. Verksamhet inom service till näringen
såsom skeppsvarv, nätbinderi, oljeföretag, med-transporter, m.m.
räknades inte. Vidare inkluderades inte heller sysselsättningen in-

handeln, statlig administration o.d. Den angivna siffranom på an-
talet sysselsatta därför enligt utredningen miniminivå.var en

Utredningen fiskerinäringens utvecklingsmöjligheter redo-om
visade studie från Danmark COWIconsu1t Rådgivendeen Ingen-
jører AS, 1988 visade denrapport direkta sysselsättnings-attsom
effekten fiskare låg mellan 1-3 heltidssysselsatta beroendeav en
på vilken beredningsprocesstyp i industrin den landadeav som
fisken genomgick och fartygets fångsteffektivitet. Denav större
sysselsättningseffekten skulle leveransen råvarorman om av
gick till beredning i konsumtionsindustrin. Vidare varierade sys-
selsättningseffekten i beredningsindustrin starkt beroende på gra-
den fiskproduktens förädling liksom på mekaniseringsgraden.av
Beräkningen byggde också på det faktum fiskarena landadeatt
fångsten i sitt hemland.

Även det danska resultatet inte direkt överförbartärom till
svenska förhållanden fann utredningen fiskerinäringens ut-om
vecklingsmöjligheter det rimligtatt fisketsatt syssel-anta attvar
sättningseffekter liknandeär i Sverige. Om de danska nyckeltalen
användes på svenskt fiske hamnade sysselsättningseffekten ut--de 3 800 fiskarenaöver mellan 5 000 och 11 000 sysselsatta.-
Utredningens uppskattning 7 500-8 000 sysselsatta innebarom ca.
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fiskareskullefiskesvenskt attnyckeltalet i genererar caatt envara
land.pådirekt sysselsattal,0

utvecklingsmöjligheterfiskerinäringens note-Utredningen om
förstahands-inkluderadeberäkningen ävendanskadenrade att
nätbinderier,fiskeredskapstillverkare,0.d.,oljeföretagmottagare,

yrkes-kornHärtilllandtransporter.ochskeppsvarvmotorfabriker,
fordon, last-emballageföretag,ochpåeffekterfiskets transport-

storkök,isförsörjning,och lossning,ning m.m.
utredningenenligtdet,funktionerdessa ärBeaktas omäven

syssel-rimligtutvecklingsmöjligheter, attatt antafiskerinäringens
intervallinomhamnarfisketsvenskai detsättningen somsamma

fannUtredningennedre del.intervallets attitroligtvisdanska,det
sysselsätt-skulle 1,5Sverigeisysselsättningseffekten varaom

denutredningstidpunktenvidfiskande blevningstillfállen per --
5009i Sverigefisketsysselsättningentotala per-cagenererarsom

soner.
den tid-sedannågotminskatharyrkesfiskareantaletTrots att

utvecklingsmöjligheterfiskerinäringensutredningenpunkt, då om
fisketeffektiviteten iharFiske,Svensktbetänkandelade fram sitt

totala in-fisk och fisketsvolymlandarfärre fiskare störreökat;
yrkes-svenskaharimedlemskapet EUGenomhar ökat.komster

tjugotalundervattenområdentill etttillträdefiskare fått som
och plane-har gjortsInvesteringarfiske.svensktförstängdavarit

fisktillhar lettvilketmottagningsanläggningar, atti somnyaras
kanutsträckningalltindustriändamål i störreförtidigare använts

föreningutveckling ikonsumtion. Dennaförlandaskomma att
bered-tillgodosemöjligtdetfiskemöjlighetermed gör attnya

påökade tillgångenråvara. Denbehovväxandeningsindustrins av
medlem-grund ihar sindelobetydligtill inte ävenråvara som-

expansion.tillmöjligheterberedningsindustrinskapet i EU ger-
förädlings-för ökamaskinell utrustningsåväl attInvesteringar i
skaparvilketdärför,planeras yt-anläggningargraden i nyasom

Ål-livsmedelskedjan.flera led isysselsättningstillfällen iterligare
Modemi-förhållandevis hög.fiskeflottansvenskadern på den är

flerårigaför detfartyg inomnybyggnationochsering ramenav
pågår.utvecklingsprogrammet
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likhetI med utredningen fiskerinäringens utvecklingsmöj-om
ligheter finner konkurrensutredningen det rimligt att anta att sys-
selsättning deti svenska fisket hamnar inom intervallsamma som
det danska. Som framgått tidigare uppgår antalet yrkesfiskare till

3 200. Med tillämpning det utredningen fiskerinäring-ca av av om
utvecklingsmöjligheter använda nyckeltalet skulle det1,5ens to-

tala antalet sysselsatta fisket bli 8 000. bak-Motsom genererar ca
grund den tidigare beskrivna utvecklingen med högre effekti-av
vitet fisket,i fiskemöjligheter och ändrad inriktning fisketnya av

konsumtionsfiske med krav på högre förädlingsgradmot kan inte
uteslutas sysselsättningseffekten högre.att Konkurrensutred-är
ningen uppskattar det totala antalet sysselsatta inom fisket inkl.
sidoverksamheter till minst 8 000.

Ett livskraftigt och lönsamt yrkesfiske åstadkommer positiva
sysselsättningseffekter. Förutsättningarna härför EU-är genom
medlemskapet goda. För de Sverige tilldelade kvotemaatt skall
kunna nyttjas på lönsamt och i förlängningenett sysselsättningsef-
fektivt krävs docksätt antalet yrkesfiskare hållsatt på rimligen
nivå. Yrkesfiskare övergår emellertid till arbeta på utländskaatt
fiskefartyg eller handelsfartyg. Orsaken till detta bl.a.anges vara
skattesituationen förhållandei till våra grannländer. Om inte nöd-
vändig nyrekrytering säkras kan således förutsättningarna för an-
gelägen sysselsättning, inte minst i de regioner präglassom av
fisket, äventyras.

2.5 Yrkesfiskets konkurrenssituation i ett

internationellt perspektiv

Fisket har liksom andra näringar haft internationell prägel. Fis-en
ket har inte haft några hargränser utgått från havetutan som ge-

Sedan seklets början har svenska båtar fiskatmensam iarena. som
Nordsjön landat fångstersina i både i England, Holland, Tyskland
och Danmark. Hamnama på Jylland länge de viktigastenorra var
hamnarna för svenskt fiske och det svenska fisket dominerade
länge landningarna och medverkade till uppbyggnaden den be-av
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myckettidigareNorgedär. Ifinnsredningskapacitet manvarsom
landarNumerahamnar.ilandningarutländskamedrestriktiv egna

påberoendehamnarnorskaifångstersinadelbåtarsvenska aven
fångstplatsema.tillnärheten

kom1970-taletslutetiinfördesekonomiska avdeDå zonema
Östersjön ökadeflyttas österut.fisketsvenska attför detfokus

hälftencirkafortfarandelandasdetta avbetydelse. Trotsdärmed i
handlarutlandet. Detifiskaresvenska mes-fångasfiskall avsom

foder.används tillskarpsillochsilltadels somom

EU-inträdetföreKonkurrenssituationen2.5.1

GATT/WTO-1962årsedanändaomfattasFiskeriprodukter av
vid importtillämpasinnebär systemetDet attbestämmelsema. som

år30itullregler överderesultatetfiskeriprodukter är somavav
ochWTOförinommedlemmarövrigaföroch ramenför EUgällt

Gemenskapens manö-tullar.bundnaprincipenmedenligheti om
hemma-skyddaimporttullargällervad att genomverutrymme
industri-exempelvisförbegränsadlikafiskförmarknaden är som

harråvarabehovmed EU:s samman-tillsammansWTO avvaror.
Mark-fiskeriprodukter.förhandelssystemliberalttilllett etttaget

förvaritsedan länge utsattsåledesharfiskeriprodukterförnaden
konkurrens.internationell

fiskpro-EFTA-konventionenenligtEFTA-områdetInom var
undantagnaformröktellertorkadsaltad,fryst,kyld,färsk,idukter

be-filéerDjupfrystaindustrivaror.förfrihandelssystemetfrån
medblötdjur,ochKräftdjurindustrivaror.dockhandlades som

helleromfattades interäkor,skaladedjupfrysta avundantag av
marinaandraÖvriga ochfiskprodukter pro-frihandelssystemet.

under EFTA-föllhalvfabrikatellerhel-formdukter i av
med in-handelnrörandebestämmelserallmännakonventionens

dustrivaror.
beslutade ministrarna att1989juniirådsmöte omVid EFTA:s

fri-fullständigtillsyftandekonventionsändringarnödvändiga en
Änd-vidtas.skulleproduktermarinaandraochfiskmedhandel
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ringarna skulle träda krafti den 1 juli 1990 och börja tillämpas
den 31 december 1993.senast

EFTA-ländemas frihandelsavtal med EG ingicks i samband
med Storbritannien och Danmark lämnadeatt EFTA år 1972 för

bli medlemmar i EG. Avtalenatt till resultat frihandelnattgav
mellan dessa båda länder och de kvarvarande EFTA-ländema allti
väsentligt kunde bibehållas samtidigt frihandel också etable-som
rades med de ursprungliga EG-ländema. Varuomfattningen i de
bilaterala frihandelsavtalen i densammastort isett EFTA-var som
konventionen och i fannsövrigtäven likheter. Flertaletstora be-
redda fiskprodukter omfattades frihandelsavtalet. F iskråvaraav var
dock undantagen.

bilateralaDet frihandelsavtalet mellan EFTA och EG medförde
i princip under långa tider inte några olägenheter förstörre svens-
ka yrkesfiskare. Flera de på vilka svenskt yrkesfiskearter in-av
riktades bristvara för beredningsindustrin inom gemenska-var en

För täcka behovet erforderligatt råvara infördes ipen. omgång-av
tullsuspensioner sträckte sig flera år.över Detta, föreningar isom

med avtal direktlandningar i viktiga hamnar, underlättade förom
svenska fiskare avsättningen deras fångster och neutraliseradeav

med gemenskapens fiskare ojämlik konkurrenssituation.en Härtill
korn avtal med EG och andra länder utanför gemenskapen till-om
träde till vattenområden.

fiskberedningsindustrinFör situationen annorlunda. Bered-var
ningsindustrin den livsmedelsbransch verkade under devar som

diskriminerande konkurrensvillkorenmest i förhållande till mot-
svarande industri i EG. Frihandelsavtalet med EG från år 1973
innebar beredda fisk- och skaldjursprodukteratt belades med en
tull till 20 % vid införsel till EG under detupp motsvarandeatt
produkter in tullfritt i Sverige.togs Denna diskriminering ledde till

tillatt EG vid tidpunktenexporten för det svenska medlemskapet
hade på knappt 60 miljonerstagnerat kronor. Motsvarande tullfria
import från EG hade ökat kraftigt och uppgick till 500 miljo-nära

kronor år. Svenska krav på omförhandlingarner frihan-per av
delsavtalet resultatlösa.var
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under kort Sveri-endast itillämpaskomEES-avtalet,I attsom
gälldeområden.fisket väsentliga Detförbehandlades mångage,

direktlandningar. Genomochfiskproduktertullättnader förbl.a.
bättre kon-beredningsindustrin i någotframför alltkomavtalet en

fallet.tidigare varitvadkurrenssituation än som

efterKonkurrenssituationen EU-2.5.2

medlemskapet

tillträ-fiskare fåtthar svenskamedlemskap i EUGenom Sveriges
efter avtal.endastmöjligtvilket tidigarevattenområden,tillde var

särskil-gemenskapshamnardirekt viktigalandas iFångst kan utan
be-avvaktan påtullfritt ochfångsternaavtal. Vidare kanda utan

Samtidigtgemenskapsland.försäljas ärislut suspension annatom
för de ingåen-gällamåstevillkor iviktdet stortstor att sammaav

fiskare.de ländernas
gemenskapsmark-tillfri tillgångfåttBeredningsindustrin har

utveckling iför positivförutsättningarvilket harnaden, gett en
dock importFortfarande visslivsmedelsindustrin.del ärdenna av

förproblemtull, vilketbelagd medlandfrån tredje utgörråvaraav
täckaskan detta behovTill delråvarubehov.växandeindustrins en

medlem-fiskare erhållitsvenskade kvoter genomsomgenom nya
landar sinautsträckningsvenska fiskare iochskapet störreom

hamnar.fångster svenskai
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efterförutsättningarYrkesfiskets3

EU-medlemskapsvenskt

fiskeripolitiken3.1 Den gemensamma

Gemenskapennäring inom EU.viktigFiskerinäringen ärär en
tredjefiskeriprodukter och denmarknad förvärldens största

efter och Kina.havsñskemakten Japanstörsta
jord-skall finnasdetEG-fördraget följerAv att en gemensam
fast-artiklarna och i fördragetñskeripolitik. 38 39bruks- och I

förmetoderna organisationställs målen ochde olika enen av
skullefisket inbegrips detjordbrukspolitik, därframtida även om

ñskeripolitiken Commondröja år den26 innan gemensamma
fick nuvarande form. början 1970-Fisheries Policy, CFP sin I av

tillfast tillgångengrundläggande principertalet lades vissa om
områden, finansielltmedlemsstaternas marinañskeresurserna i

åtgärder för stabiliserasektorn ochstöd för modernisera attatt om
infördes emellertidår 1983marknaden för fiskprodukter. Först ett

för fisket. Därvid fastslogsgemenskapssystemfullständigt attmer
period år och den skullepolitiken skulle gälla för 20 att sesen om

den genomfördaefter tiden. Resultatet år 1992halva över-över av
förordningar.blev radsynen en nya

således fulltñskeripolitikenDen är numera engemensamma
gemenskapspolitik. likhet med jordbrukspolitiken in-utvecklad I

länder omfattas be-nebär alla gemenskapensCFP att av samma
fiskerinäringens samtliga aspekter. Fis-stämmelser, vilka reglerar

resurspolitik, strukturpolitik ochkeripolitiken består delar,treav
Överenskommelser med tredje land kanmarknadspolitik. ses som

fjärde ñskeripolitiken, främst kopplad till resursfrågornadelen av
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till bestäm-marknadsorganisationen. finnsHärutöverävenmen
övervaka efterlevnaden regelver-melser kontroll i syfte attom av

totala bud-ket. svarade år för % gemenskapensCFP 1996 lca av
vilket miljoner875get, motsvarar ecu.

struktur- och3.2 Den gemensamma
regionalpolitiken

Inledning3.2.1

Ökastruktur- och regionalpolitiken syftar tillDen attgemensamma
den ekonomiska och sociala samhörigheten mellan medlemslän-
derna motverka med alltför regionalaEuropa storasamt att ett
skillnader.

finansiella för genomföraUnionen har instrument attsex
dels de fyrastruktur- och regionalpolitiken. bestårInstrumenten av

utvecklingsfonden,strukturfondema Europeiska regionala
Regional Development Fund, ERDF,regionalfonden European

"socialfonden" Fund,Europeiska socialfonden, SocialEuropean
Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket,ESF,

"jordbruksfonden Agricultural and Gui-European Guarantee
för fisketsdance Fund, EAGGF finansiella instrumentetDetsamt

forutveckling, fiskefonden" Financial Fisheries Gui-Instrument
sammanhållningsfonden Fundoch dels Cohesiondance, FIFG

från Europeiska investeringsbanken Europeanoch lån Investment
Bank.

regelverk, baseratStrukturfondema verkar inom ett gemensamt
partnerskap,fyra principer, nämligen koncentration,på pro-

såväloch additionalitet, vilket betyder EUgramplanering att
medlemsstater och den enskilde skall bidra till investeringensom

Sammanhåll-den blir långsiktigt lönsam.och därmed attgarantera
investeringsbanken finansierar på ad hocningsfonden och insatser

basis.
Åtgärderna strukturfondema tillför koncentrerasinom ramen

fyra regionalpolitiska mål, vilka för 85 medlen. De%svarar av
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regionalpolitiska målen består ;nål för1 mindre utveckladeav re-
gioner, mål för2 anpassning de regioner hårdast drabbatsav som

industriell tillbakagång, mål 5b för strukturell anpassning iav
landsbygdsområden och nzål för6 anpassning i glest befolkade
regioner. Mål 6 gäller endast Sverige och Finland.

Härutöver finns mål, tillämpas helai unionentre utansom geo-
grafiska begränsningar och erhåller 15 % medlen. Mål 3som av
fokuserar på långtids- och ungdomsarbetslöshet, mål bistår4 vid
anpassning redan sysselsatta till den industriella utvecklingenav
och mål främjar5a anpassningen inom jordbruks- och fiskerisek-
tom.

Vissa medel har för s.k. gemenskapsinitiativ,reserverats dvs.
riktade insatser initieras kommissionen. fisketsPå områdesom av
finns gemenskapsinitiativet Pesca med syfte skapa arbetstill-att
fällen fiskeberoendei kommuner. Slutligen finns medel föravsatta
nyskapande åtgärder.

Härutöver finns stöd till förmån för fiskerinäringen inom ramen
för struktur- och regionalpolitiken i regioner där fiskerinäringen
inte huvudsakligär målgrupp, inom mål 2 och 5b.t.ex.

Stöd EG:s strukturfondsprogram till verksamhetergenom som
omfattas fårCFP endast via fiskefonden. Stöd viaav ges som ges
andra strukturfonder måste således verksamheter inteavse som
omfattas CFP. Flertalet strukturfondsprogram innehåller på nå-av

de horisontella faktorernasättgot kompetensutveckling, kultur,
miljö, turism, teknik små/nya företag. Inomsamt förny ramen
dessa kan det finnas dels fiskeanknutna projekt, dels generella åt-
gärder riktar sig bredare krets.motsom en

3.2.2 Struktur- och regionalpolitikens
tillämpning inom fiskerisektom

Utvärderingen den fiskeripolitiken år 1992 leddeav gemensamma
bl.a. till rekommendationer bättre samordning regionala ochom av
strukturella stöd påtalade behovetsamt socio-att störreav
ekonomiska hänsyn vid omstruktureringen fiskesektorn.tas av
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B1.a. in-dennaresultat översyn.stödregim utgör ettDagens av
nämndatidigareliksom deregleras, trefiskefonden. Denrättades

jordbruksfon-ochregionalfondensocialfonden,strukturfondema
strukturstö-hurföreskrivsvilkeniförordning,särskildden, av en

fiskerinäringenförtillämpas samtkunnaskallregelverkdens en
stöd.för fisketsreglerspecifikamedförordning mera

Mål 5a
för helautvecklingsplanerutformasmedlemsstatenPå förslag av

vattenbrukfiskehamnar,förflottansåvälförfiskerinäringen, som
s.k.bildarUtvecklingsplanemaberedningsindustri.och program-

perio-längrehandlingsplaner förskall tjänadokument. Dessa som
in-dokumentenomfattasfiskerinäringentillstödder. De avsom

betydandefiskerinäringensvilketfiske, mestutgörordnas mål 5ai
år 1999.löperprogramdokumentNuvarande t.o.m.stöd.

medfi-och därförstrukturplaneningå ikanåtgärderFöljande
medlemslandetdock avgörgemenskapen. Det ärnansieras somav

omfattas.skalldelarvilka som

avseendeåtgärderomfattarfiskeansträngningenAnpassning av
ellerfartygskrotningfiske,medupphörande t.ex. avpermanent
kanVidareutanförländer EU.land, dvs.tredjetillförsäljning

samarbets-ochavtalupprättandetillstöd utgå gemensammaav
utanförför fiskeochlandtredjeimed företagprojekt gemen-

skapens vatten.

åtgärderomfattarfiskeflottanmoderniseringochFörnyelse av
för-fisketeknik,bättretillämpningnybyggnation,avseende av

fiskprodukterförlagringsförhållandenochhygien-bättring av
ombordsäkerhetocharbetsförhållandenombord, förbättring av

kon-underlättandeförfartygenombord påutrustning avsamt
fisket.troll av

områden,skydd marinavattenbruk,iinvesteringartillStöd av
saluförandeochberedningfiskehamnarutrustning i samt av

produkter.vattenbruketsochfiskets

Övriga avsättningsfräm-kan utgåstödvilkaföråtgärder avser
åtgärdermarknaderuppsökandeochåtgärder samtandej nyaav
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initieras näringen, producentorganisationemast.ex.som av
för förbättrad kvalitet och saluföring. Vidare kan stödprogram

för tillfälligtutgå stillaliggande med fartyg det orsakatsom av
oförutsedda händelser för åtgärder socio-ekonomisksamt av
karaktär, förtidspensionering och avgångsvederlag fört.ex.
fiskare då fartyg skrotas.

Finansieringen åtgärd sker dels frånmedel fiskefon-av en genom
den, ställs förfogande,till landets dels nationella of-som genom
fentliga medel. Normalt finansierar sökanden också andel.en

Gemenskapsinitiativet Pesca
Kommissionen har på initiativ inrätta särskildarätt att eget pro-

riktade enskilda näringar i svårigheter eller regioner medmotgram
specifika problem. Gemenskapsinitiativet Pesca direkt riktatär

fiskerinäringen har socio-ekonomiskt perspektivmot ettmen mer
det nämnda mål Syftet5a. försökaän finna komplette-är attovan

rande eller alternativ sysselsättning till de fiskare, vilka delvis som
följd de fleråriga utvecklingsprogrammen blir undersyssel-en av

eller helt arbete. denna bakgrundMot finansierassatta Pescautan
inte enbart med medel fiskefonden regional-ävenutanur genom
fonden och socialfonden.

Nyskapande åtgärder
Kommissionen har särskilda medel för nyskapande åtgär-avsatta
der. Till skillnad vad gäller då utarbetas enligtmot som program
de olika målen det detta falli kommissionenär initiativet.tarsom
Exempel på projekt finansieras med medel för nyskapandesom
åtgärder kampanj för ökad fiskkonsumtionär eller teknik.er ny

indirekta stöd till fisket
Utöver 5a-programmet och Pescaprogrammet kan projekt med
anknytning till fisket stödjas inom för andra strukturpro-ramen

Det handlar i dessa fall inte utveckla fisket i sigattgram. utanom
utveckling region eller näringslivet helhet. Deavser av en som

fonder aktuella i huvudsakär regional-är och socialfonden.som
Även jordbruksfonden kan bli aktuell i de fall projekt medett an-
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för lantbru-kompletterande sysselsättningtill fiskeknytning avser
kompetensutveckling, kultur och turist-Projekten kankare. avse

stödåtgärderteknik Dennafiske, miljöer,marina etc. typ avny
och i mål 6-programmet.finns bl.a. mål 5b-programmeti

programperiodNästa
gemenskapsinitiativenmålen ocholikaför deNuvarande program
presenterade kommis-juli 1997mittengäller år 1999. It.o.m. av

regionalpoli-ochför den struktur-strategiövergripandesionen sin
strateginföreslagnaår 2000. utgörfr.o.m. Denskall följastik som

innehållerDokumentetAgenda 2000.del dokumenteten av
medlemskap i unio-ansöktdeanalys överäven stater omsomen

dessaförhandlingarna medföreståendeoch de samt angernen
denreformeringenfortsattariktlinjerna för den gemensammaav

jordbrukspolitiken.
kommissio-föreslårregionalpolitikenochstruktur-Vad avser

mål 65bmål ochmålen 1-4, 5anuvarande sjude samtattnen
fortsatt höginnebärFörslagetmålområden.tillreduceras tre en

målenligt Förutvecklade regionernamindreför deprioritet nu-
Finland-ochendast finns i Sverigevarande mål 6-regioner som-

skallfortsättningsvis intemål l-regioneroch de nuvarande som-
speciellaskallmålenligt det lstödberättigade till nyavara -

ochsocialmål åtEttinrättas. ägnatövergångsarrangemang nytt
omfatta områdenkommeromstrukturering,ekonomisk att som

industrinedgång inomsåsomförändringarekonomiskagenomgår
fiskeberoendetillbakagång,landsbygdsområden påoch service,

nyttmål 3med svårigheter.storstadsdistrikt Ettområden kris ochi
målmål ochomfattas 1inteför regionerföreslås inrättas avsom

underlättaskallfrämja aktiviteteravseddamåletDet är att somnya
utbild-omfatta livslångaförändringar,socialaochekonomiska

arbetsmarknadspolitikaktivfortbildningssystem,nings- och en
social utslagning.och bekämpa

för-enligtbegränsasgemenskapsinitiativennuvarande 13De
gränsöverskridandeskall omfattatill områden. Dessaslaget tre

medmänskligalandsbygdsutveckling och sär-samarbete, resurser
för olikamöjligheter Detlikauppmärksamhet påskild grupper.

för fiskerinäringen,dag finns Pesca,igemenskapsinitiativ som



SOU 1999:3 Kapitel 3 31

kommer enligt kommissionens förslag således försvinna i sinatt
nuvarande form.

Som framgår den tidigare redogörelsen kommer det för fis-av
ket och jordbruket specifika mål 5a avvecklas. Om kommissio-att

förslag genomförs skulle fiskefondens insatser in-utgöranens en
tegrerad del de så småningom förhandlas fram förav program som
mål l-regioner. Fiskefonden skulle vidare nyttjas tillsammans med
övriga fonder detinom mål 2 inom för heltäckan-samtnya ramen
de för respektive mål 3-region.program

Strukturpolitikens utformning och inriktningnärmare på fiskets
område till delar oklar.är Det därför inte möjligtstora är föratt
närvarande säker bedömning under vilka förhållandengöra en yr-
kesfisket kommer verka fr.o.m. år 2000.att

3.2.3 Nationell tillämpning strukturpolitikenav

I avsnittet redovisas hur strukturpolitiken tillämpas i Sverige och i
Danmark. jämförelsensFör skull har Norge,även är ettsom av
våra konkurrentländer,närmaste tagits med. Främst redovisas så-
dana stöd riktar sig till den enskilde yrkesfiskaren. Stöd,som som
enbart omfattar beredningsindustri och vattenbruk, redovisas inte.

Sverige

Det svenska gäller för perioden 1995-1999.programmet För hela
programperioden har Sverige tilldelats 40 miljoner Härtillecu.
kommer den svenska medfinansieringen. Enligt det svenska pro-
gramdokumentet kan stöd till fisket för följande åtgärder.ges

Anpassning fiskeansträngningenav
Målet med stödet uppnå balans mellanär fiskekapacitetenatt och
den tillgängliga för den svenska fiskeflottan ska-resursen samt att

förutsättningar för kontinuerlig förnyelse fiskeflottan.pa en av
Stöd beviljas i första hand för skrotning. Med skrotning menas
fartyget söndersågat elleratt är sönderskuret på sådantett sätt att

det inte kan sammanfogas.
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kr/BTSkrotningsstödet högst 8 000 bruttoton, dock maxi-är
malt miljoner kronor fartyg. fartyg mindre be-3 För 27 BTänper
talas dessutom engångsbelopp kr. Stödet bi-30 000 ärett ettom
drag till 100 %.

år har totalt miljoner kronor för skrot-För 1998 3,3 anvisats
näringsbidrag och därförning. Stödet betraktas skatte-ärettsom

pliktigt.
medel kan stöd för försäljningI mån tillgång på utgåävenav av

fartyg till tredje land eller till ändamål fiske.änannat
innefattar stöd för upprättandesvenska inteDet programmet av

företag och samarbetsprojekt med företag tredjeigemensamma
land eller för fiske utanför gemenskapens vatten.

fiskeflottanFörnyelse och modernisering av
fiskefartygSyftet med stödet till nybyggnation främjaär attav en

konkurrenskraftig flotta bestående moderna fartyg avpassadeav
för bärkraftigt fiskerationellt och ekonomiskt i havs- och kust-ett
områden i insj öar.samt

högstStöd till nybyggnation uppgår till 40 mål25 % % inom
6 investeringskostnaden, 20 % med EU-medel och medav varav

Stödet kan uppgå till% nationella medel. maximalt miljoner5 5av
kronor. stöd skall beviljas krävs kapacitet motsvarandeFör attatt

stöd tillnybyggnationen flottan. tilläggsinvesteringarFörtas ut ur
det nybyggda fartygeteller modernisering, efter det levereratsatt

och under period gäller regler förår,tre sammaen av som ny-
byggnation, % och totalt miljoner kro-dvs. maximalt 25 % 40 5

nor.
kronorTill nybyggnation har miljoner anvisats under år7,8

1998.
Syftet med stöd till modernisering fiskefartyg liksom vidär,av

nybyggnation, främja konkurrenskraftig fiskeflotta kanatt en som
utnyttja kust- och havsområdena ochi i insjöar på ettresurserna
rationellt främja utvecklingen ekonomiskt bärkraf-sätt samt att av

fiskeföretag.tiga
högstStödet till modernisering 40 % 60 %, 40 %utgör varav

EU-medel och nationella medel.10 % maximalaDenutgör är
förstödberättigade investeringskostnaden modernisering uppgår
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innebär stöd högst miljonertill miljoner kronor, vilket 1,64 ett om
treårsperiod.underkronor en

fiskefartyg har under år 1998 anvisats 17Till modernisering av
miljoner kronor.

inkomster. stödet tillStöden beskattningsbara Då utgårär en
reduceras avslcrivningsunderlaget med stödbe-kapitalinvestering

loppet.

Stillaliggande
för tillfälligt stillaliggande med fiskefartygStöd kan utgåi princip

det enstaka, oförutsedda händelser. Sedan inträdet iorsakatsom av
har den tillämpningen åtgärden alltmerEU svenska anpassatsav

råder Stödtill den restriktiva hållningen inom gemenskapen.som
för åtgärden sedan år med undantaghar inte medgetts 1995, av

ersättningar betalats till vissa yrkesfiskare Norrland tilliutsom
följd begränsningar laxfisket medFiskeriverkets beslut iomav
fasta redskap.

Saab-ekonomiska åtgärder
Stöd för socio-ekonomiskutgår inte åtgärder karaktär, fört.ex.av
förtidspensionering eller avgångsvederlag för fiskare fartygdå

drift eller skrotas.tas ur

Pesca
för gemenskapsinitiativetStöd kan utgå inom förPesca attramen

underlätta effekterna anpassningen mellan kapaciteten fiske-iav
flottan och fiskeresursema. stöd krävsFör projekten bl.a. skallatt
bidra till ökad förädlingsgrad så avkastningen förbättras, skapaatt
sysselsättning, överbrygga säsongsvariationer, öka nyttjande och
konsumtion underutnyttj ade arter,av m.m.

f.d.Främst det fiskare, fiskare och deras familjerär mot som
Åtgärdernaolika åtgärder skall riktas. kan riktas fiskean-även mot

knuten serviceverksamhet vattenbruks- och fiskberedningsfö-samt
kan bereda sysselsättning för fiskare eller andraretag som ge po-

effektersitiva för fisket i kommunen.
Stödet till föruppgår högst 40 % investeringar i åtgärder med

finansiering från privata stödmottagare. förStöd ochinvesteringar
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till högstmedel uppgårmed offentligaenbartfinansieradeåtgärder
50 %.

fiskerinä-åtgärder,stöd förantalmedgesHärutöver ett avsersom
förbetydelsemindreellerharhelhet, störreringen sommensom

tillStöd investe-yrkesfiskaren.enskildedenfisket ochsjälva ges
fångstunderlagetförbättraFörfiskehamnar.iutrustningring i att
områden förskydd marinatillstöd ut-kanyrkesfisketför avges

tillStödkustområdena.i ävenfiskresursemaveckling gesm.m. av
produkter.vattenbruketsochfisketssaluförandeberedning och av

produktkvali-förbättraråtgärderstöd prioriterassamtligaFör som
reduce-förhållandenahygieniskaarbetsmiljön, de samt somteten,

miljöpåverkan.negativrar
ochåtgärderavsättningsfrämjande uppsö-tillstödVidare utgår

näringen,åtgärder initierasmarknaderkande samt avsomav nya
förbättrad kvali-förproducentorganisationemasfört.ex. program

studiergenomföraförockså utgåStöd kansaluföring.och atttet
framtidafiskesektomsbetydelse förmed ut-pilotprojektoch stor

okvotera-utnyttjaförsöksfiske förProjekten kanveckling. attavse
fångstmetoder,alternativautprovningde arter, m.m.av

Ovrigt
kansvåra isvintrarnationellt stöd. VidvisstförekommerSverigeI

finns möjlig-Vidareisbrytarhjälp.bistånd formfå ifiskeflottan av
samband medfartyg ibegagnatför inköplånegarantitillheter av

fartyg.tidigareförlisning ägtettav

Danmark

främst inriktatsavseende fisketstrukturprogrammetDanmark harI
ochmoderniseringfiskeflottankapacitetsanpassning samtmot av

härvid varitmålet haröverordnadefartyg. Det attnybyggnation av
denmedbättre balansuppnåförreducera fiskekapaciteten att en
fis-danskahar deninriktningdennatillgängliga Genomresursen.

tredjedel.med cirkaminskatsedan 1987keflottan år en
följandeinnehållerför fisketstrukturprogrammetdanskaDet

moment.
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Anpassning fiskeansträngningenav
Stöd kan utgå till skrotning eller försäljning fartyg till tredjeav
land. Vidare kan stöd fartygetutgå fiskeflottan förtas utom ur

användning yrkesñske. Stöd utgår medän 50 % EU-annan av
medel och 50 med nationella% medel och kan uppgå till högst 80

försäkringsvärdet.% Stödordningen har inte tillämpats under årav
1998 återupptas under år 1999.men

Stöd kan utflaggningutgå vid danska fiskefartygäven förav
fiske i fiskezoner tillhörande utanför EU. Stödet utgår medstater
50 % EU-medel och med 50 % nationella medel på be-ettav av
lopp avhängigt fartygets ålder ochär tonnage.som av

tilläggI till stödordningen har EG-kommissionen och Danmark
träffat avtal med Grönlands hjemmestyre etableringett om av
joint-ventures avseende fiske i grönländska farvatten under grön-
ländsk flagg. Vidare utgår stöd till joint-ventures base-temporära
rade på avtal mellan redare i ochEU grönländska för fiskepartners
i grönländska farvatten med fartyg under medlemsstats flagg. Stöd
utgår med 75 % EU-medel och 25 % nationella medel. Framav av
till utgången år har2000 45 miljoner danska kronor föravsattsav
denna åtgärder.typ av

Förnyelse och modernisering fiskeflottanav
För stärka fiskeflottans konkurrenskraftatt och långsiktiga över-
levnad samtidigt förnyelsen och anpassningen till fiskresursensom
säkras stöd till nybyggnation. För stöd skall medges krävsattges

kapacitet motsvarande nybyggnationenatt flottan. Förtas ut ur
godkända projekt stöd med 25 % EU-medel och med %5ges av

nationella medel. årFör 1998 har 60 miljoner danska kronorav
för stöd till nybyggnation.avsatts

För säkra förnyelsen fiskeflottan kanatt stöd till investe-av ges
ringar modernisering avseende kvalitetsförbättringrör lan-som av
dade produkter, förbättring arbets- och säkerhetsförhållandenaav
ombord, miljö- och resursvänligt fiske, Investeringarmer m.m.
stöds med 25 % EU-medel och 5 % med nationella medel. In-av
vesteringen skall uppgå till minst 25 000 danska kronor. För år
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till modernise-för stöddanska kronormiljonerhar avsatts1998 72
ring.

för beskattning.underlagetiskall ingåStöden

Stillaliggande
detfiskefaitygmedstillaliggandetillfälligtförStödordningen om

upplägg-tillfällighändelserenstakaoförutsedda, samtorsakats av
Danmark.inte itillämpasfartygning av

åtgärderSaab-ekonomiska
avgångsve-tilläggsstödutgårår 1998utgångenFram somt.0.m. av

tagitspå fartygsysselsattavarityrkesfiskaretillderlag ursomsom
fyllt 55skall haSökandenmed slcrotning.sambandyrkesfiske i men

desysselsättninghuvudsakligyrkesfiskehaft67 årinte samt som
åren.10senaste

Pesca
tillkan bidraggemenskapsinitiativet PescaförInom gesramen

säkrayrkeskunskaper,fiskarenasförbättratillsyftarprojekt som
på fiskoch kvalitethanteringutvecklingöverlevnad,småhamnars av

karaktärallmänprojekttillfiskprodukter,och samt avavm.m.
medfinansieras25 %30 %,Bidragetfisket.betydelse för utgör varav

medel.nationellamedEU-medel och %5

berörantal stödfinnsstödåtgärderredovisade ettUtöver somovan
mindreellerenskilt harhelhetfiskerinäringen mermen somsom
Stödenyrkesfiskaren.enskildeoch denfisketför självabetydelse

Sverige.medges istiukturordningenenligtdemotsvarar som
fiskeham-utrustninginvesteringar istöd tillmärksBland dessa av

saluförandeberedning ochområdenskydd marina samt avavnar,
produkter.vattenbruketsochfiskets

ochavsättningsfrämjande åtgärder uppsö-stöd tillutgårVidare
näringen.åtgärder initierasmarknaderkande samt som avav nya

pilotprojekt,genomföra studier ochtill t.ex.ocksåStöd kan attges
för fiske-betydelsemedområdenolikaförsöksfisken, inom stor
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Härtill kommer stödsektorns utveckling. till forskning och ut-
veckling inom fiskerisektom.

Ovrigt
nationella stöd till fisket.I Danmark förekommer fiskarenaFör att

och vattenbrukare skall få tillgång till rådgivning rörande prak-
tiska och ekonomiska förhållanden kan stöd till godkändages or-
ganisationers fiskerikonsulenter. Bidrag utgår med till 50 %upp av

för bidragsberättigadorganisationens utgifter rådgivning.
Vidare beviljas yrkesfiskare s.k. statsgaranti för lån i Ko-unga

nungariket Danmarks Fiskeribank stöd till betalning lånetsamt av
för förstagångsanskaffning eller begagnat fiskefartyg.ett nyttav
Länet beviljas fartygetstill % kontantvärde,15 högstupp av som
får miljoner kronor. Stöd till5 danska avbetalning lånpå ut-vara
går under högst sju år.

Norge

Fömyelsetakten fisketlottan hari den norska under 1990-talet varit
låg. den förnyelseI mån skett har den dominerats fartyg underav
15 m.

Sedan slutet 1980-talet har strukturutvecklingen gått motav
färre fartyg. har efterFartyg 21 nedgången i slutetöver rn av
1980-talet däremot ökat. minskningen totalt flottanTrots i har ka-
paciteten förnyelse,ökat till följd viss modernisering och im-av

fiskefartyg.port av
Åtgärderna för komma till med åldersstrukturen inrik-rättaatt
främst kustfiskeflottan harpå hög åldersstruktur. Mantas som en

önskar skapa förutsättningar för heltidssysselsatt kustflottaen
längs hela kusten prioritera nybyggnation fartygattgenom av
mellan 15-34 Kostnaderna för nybyggnation så höga of-är attm.
fentliga bidrag krävs för få till stånd angelägen förnyelse.att en
Satsningar på denna fartygsgmpp förutses också skapa förbättrade
möjligheter för beredningsindustrin säkra råvaruförsörjningen.att

Följande till förfogande.instrument står Bidragsmedlen finan-
sieras Fiskeridepartementets budget förvaltasöver Statensmen av
naerings- distriktsutviklingsfond SND.og
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Kontraheringsbidrag
ombyggnadochnybyggnationtillKontraheringsbidrag avges

dock inteutesluterDettaprioriteras.15-34mellanfartyg. Fartyg in
vidtill %7,5uppgårBidragetfartygsgrupper. ny-till andrabidrag

ombyggnad.vid%och 3,75byggnation
ochskattepliktigtBidragetefterskott. äriutbetalasBidraget

räkenska-bidragtagarensiordningvanligskall i tas upp
per/självdeklaration.

ifråga-föranvisatsnorska kronormiljoner75har1998årFör
ändamål.varande

Kondemneringsbidrag
kapacitet-kombinerakondemneringsordningen är attSyftet med

fiskeflottanomstruktureringochförnyelsemedsanpassning aven
tillskapas.kustflottan,beträffandesärskiltenheter,lönsammaså att

stadigvarandefiskefartyg uttaskondemnering ettMed attmenas
föreskrifternaenligtBidragskrotning.fiskeflottan omgenomur

till vissövergårfartygetutgådockkan annankondemnering om
kandetutlandet;tillförsäljsellerutbildningförsvar,användning

fartygsregistret.återinföras ialdrig
kondem-delspå tvåanvänds sätt,Komdemneringsbidraget ren

kombineraddelsfisket,utfartyget permanentdvs. tasnering, ur
kanfisketfartyget permanent utdvs. tas menkondemnering, ur

fartyg.med nyttettersättas
Sökan-prioriteras.15-34mellankustfiskefartygtillBidrag rn

24 åräldre änår. Fartyg ärminstifartyget treskall haden somägt
ersättningsfartyg ifårkondemneringkombineradVidprioriteras.

ersättningsfar-krävsVidaregammalt. attårtiohögstprincip vara
försettochfiskatharkalenderårendeunder två senaste tretyget av

haftharellermånadertolvåretssjuminstimed fångstindustrin av
%50minstpåårendetvåfångst i senastetre avinkomst avaven

kombinerade lösningendenbidrag. Iimedgeskanbeloppdet som
skallårendeunder två senastefångst treinkomstenkrävs avatt av

utgå.kanbidragdethögremed eller änlika somvara
far-kronornorskamed 200 000Kondemneringsbidrag perges

med högstökakanBT. Satsemakronornorska000och 8tyg per
kombineradellerståndtillförkrävsså% att50 renenom
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kondemnering. Totalt kan bidraget uppgå till 2,5 miljoner norska
kronor fartyg.per

årFör 1998 har milj norska kronor25 föranvisats ändamålet.
finnsHärutöver medel anvisade Naerings- handelsde-över og

Kommunal- regionaldepartementets budge-partementets resp. og
kan användas till bidrag eller stöd till bl.a. fiskerinäringen.tar som

Medlen dvs.näringsneutrala, de står till förfogande förär alla nä-
ringar. Medlen förvaltas SND.av

Följande har rikstäckande ställts till näringamasarrangemang
förfogande.

Inom grundfinansieringsförordningens har för år 1998ram av-
för ñskeflottan öronmärkt 500 milj norskasatts kronor.en ram av

dessaUr medel kan ñskarena beviljas lån vid köp fartyg. Låne-av
varierar från till6 % 8 %räntan bakgrund riskbedöm-mot av en

ning.
Stöd kan formi risklån och för lån till realin-garantierges av

och driftskapital.vesteringar Detta relativt dyrt lån;är ett räntan
ligger 2 % lån enligt gnindfinansieringstörordningen.över Stödet
utnyttjas därför inte i omfattning fiskeflottan.större av

Stöd till främjande projekt kan förbättra effektivi-ges av som
i norskt näringsliv, särskilt vad nyetablering, kompe-teten avser

Äventensutveckling, ñskeflottan omfattas stödordningen.m.m. av
Dock inte stöd till investeringar kan ha kapacitetsökandeges som
effekter.

Utöver de rikstäckande stöden och bidragen finns stöd och bi-
drag riktade distrikten.mot

Den önskar företag kan företagsutveck-starta ett ettsom ges
lingsbidrag för underlätta etableringen. Motsvarande stöd kanatt

till redan företag,existerande kompetensutveckling,även ges ny-
skapande insatser, omställning, Bidraget endast till småm.m. ges
och medelstora företag. Bidraget högst 50 % bidragsun-utgör av
derlaget.

Investeringsbidrag kan till investeringar varaktig karak-ges av
kanDet också för inköptär. begagnade maskiner. Bidragetges av

kan vidare för grundinvesteringar kaninte erhålla andrages som
Ävenoffentliga bidrag. fiskare kan ansöka bidragen. Tidigareom
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begagnade fartygpraxis rörande bidrag till inköp varithar av re-
kan emellertid distriktsinriktade investeringsbi-striktiv. SND ge

begagnat fartyg; möjligheten gäller endast dedrag för inköp av
fylkena.norra

kommunala näringsfbnden tilldelas medel för lokaldenUr nä-
Stödet skallringsutveckling. Medlen kan bidrag eller lån.ges som

överstiga projekts kapitalbehov och bru-i princip inte 50 % ettav
fiske-regelmässigt 000 norska kronor.kar inte överstiga 200 För

endast kan på-flottan innebär detta det mindre projektäratt som
räkna stöd.

fiskeri-Nationella stöd inom och3.2.4

vattenbrukssektom

införa kompletterande stödåtgärder underMedlemsländerna kan
förenliga de allmänna princi-förutsättning insatserna medäratt

för statsstöd Romfördraget.iperna
riktlinjer för bedömning vadharKommissionen upprättat av

tillåtet statsstöd på fiskets omrâde Riktlinjerkan anses varasom
sektorn för fiske ochför granskning statligt stöd inom vatten-av

möjlighetsid. Riktlinjernabruk EGT C 100, 27.3.1997, 12. ger
fall fall förenligt gemenskaps-bedöma från till vad medäratt som

nationella stöd.reglerna om
åtgärder medför ekonomisk fördelRiktlinjerna alla somavser

form, direkt eller indirektför eller flera företag, deoavsettett om
från offentlig myndighet nationell,finansieras med medel påen

Åtgärderna skall överföring ka-regional eller lokal nivå. avse av
offentliga ka-lån till nedsatt räntesubventioner, vissapital, ränta,

härrörföretag, stöd finansieratpitaltillskott till av resurser som
avgiftsuttag beviljas form statlig garantifrån liksom stöd isom av

befrielse från skatterför banklån och form nedsättning elleri av
avgifter.eller

demotiverade endast då de, förutomNationella stöd ärär att
fiske-övergripande för denförenliga med de målen gemensamma
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och effektivisering produk-rationaliseringfrämjarripolitiken, av
skall leda till varaktigafiskprodukter. Desaluföringtion och av

fiskerisektorn kan utvecklassådantförbättringar på sätt attett en-
marknaden.med intäkter fråndast

till handel gemenskapenoch inomNationella stöd till export
markna-oförenliga med denfiskeproduktermed är gemensamma

skyldighetåläggsStöd beviljasden. äratt mottagarnautan ensom
stödmarknaden. Vidareoförenligtockså med den ärgemensamma

skatteliknande på-finansieras från avgifter tas utsom genomsom
de berörda medlems-andra produkterlagor och belastar änsom

med den marknaden.oförenligai principstaternas gemensamma
föremålfrämst sådana åtgärder, vilkaRiktlinjerna berör även är

och följer huvudsak de prin-för gemenskapens medfinansiering i
åtgärder.gemenskapens deltagande i sådanagäller förciper som

tillåtna deNationella stöd kan dessa fall inte överstigeri vara om
fastställs gemenskapens bestäm-den totala för stöd isatsen som

för från fall tillmelser. Riktlinjerna prövningäven utrymmeger
fall fråga stödåtgärder.i enskildaom

godtagbara för åtgärder allmän ka-Nationella stöd kan vara av
informationsverksamhet, forskningraktär såsom utbildning och

medelstora företag. får stödrådgivning till små och Vidaresamt
eller företags produk-till reklam innebär vissainte att ettges som

allmänhet,fisk endast ringai iter utan t.ex. arter somgynnas avser
föromfattning eller alls utnyttjas mänsklig konsumtion ellerinte

föremål för kvantitativa begränsningar och för vilkaärarter som
efterfråganutbudet tillfälligt till reklamöverstiger samt som avser

fiskprodukter.nya
till slutligt upphör med fiske kanNationella stöd den som vara

marknaden.förenliga med den gällerDetsammagemensamma
stöd vid tillfälliga uppehåll fisket, stöd till nybyggnation elleri
modernisering under förutsättningar,fartyg eller, vissa inköp avav
begagnat fartyg. Nationella stöd till investeringar i fiskehamnar
och beredningsindustri, skydd marina områden, förbättradav pro-
duktkvalitet, avsättningsfrämjande åtgärder marknadsfö-samt
ringsåtgärder kan också godtas.
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stöd till investe-tillåtetdetkanEnligt riktlinjerna att gevara
härvattenbruk. kanoch till Detyrkesfisket iringar inom sötvatten

förbättringfiskyngel,till utsättning vat-fråga stöd avavvara om
dammar.till anläggningochtenvägar av

Marknadsordningen3

Inledning3.3. 1

fiskeri- ochförmarknadenorganisationenDen avgemensamma
Syftetl970-talet.börjaninfördes i attvattenbruksprodukter varav
kvalitetspro-tillgång påjämnmarknaden,stabilisera garantera en

produ-ochrimliga prisertillförsäkra konsumenterna attdukter,
gällerreglering ärinkomster. Densäkraskulle fåcentema som nu

marknadsnormer,omfattarfrån år Systemet1992. gemensamma
pris-producentorganisationer, gemensamtbestämmelser ettom

med tredjehandelnförregleröverskottshanteringför samtsystern
land.

jord-påorganisationenliknarför fiskMarknadsorganisationen
fiskeriprodukterdockskillnadbetydelsefull är attbrukssidan. En

förklararGATT-bestämmelsema. Dettaomfattasår 1962sedan av
områdefisketspålikavaritinteöverskottsproblemen storabl.a. att

jordbrukssidan.påsom
levande,marknadsbestämmelsernaomfattarområdefisketsPå

föl-bestårfiskprodukter ochbereddaochkylda, frystafärska, av
jande delar.

marknadsnormerGemensamma
vikt.ochstorlekkvalitet,bl.a. iklassificerasFiskeriprodukterna

undermåligaförsäljningförhindratillsyftarDessa att avnonner
lön-främja näringensochkonkurrensorättvismotverkaprodukter,

får denproduktförfastställtsbestämmelsersamhet. När om-en
finnsVidareuppfyller kraven.denendast gemensammasättas om

land.tredjeförgällerkravhygienkrav. Dessa även
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Producentorganisazioner PO
PO i medlemsländerna på initiativupprättas producentemaav
fiskarena i syfte säkra rationellt bedrivande fisket ochatt ett av

förbättra försäljningsvillkoren för medlemmarnasatt produkter och
härigenom åstadkomma stabilt inkomstmönster för fiskare-ett mer

PO inte obligatoriska, PO måste bildas förär fiska-attna. men en
skall få del det EU-finansierade återtagsstödet.rena av

Organisationerna skall ha produktionsbestämmelser, bl.a.
fångstplaner, bestämmelser saluföring med regler produk-om om

kvalitet, storlek, vikt, förpackning och märkningter, villkorsamt
för första saluföring på marknaden. medlemsstatEn får även över-
låta till PO förvalta landets fångstkvoter. fördelarPO då de fast-att
ställda kvotema på medlemmarna fartyg eller fartyg.grupper av

Medlemmarna normalt skyldiga leverera fångsten tillär sinatt
PO, vilken juridiskt försäljare fångsten. PO kan dockärsett av

avtal godkänna förstahandsmottagare Lex. Göteborgsgenom en
Fiskeauktion försäljare fångsten.som av

Organisationemas inkomster består medlemsavgifterav
landningsavgifter för varje fiskslag, försäljning överskott ejav
till mänsklig konsumtion och EU-bidrag för återtagen fisk.

Prissystem för överskottshantering
inteEn obetydlig del marknadsordningen bestämmel-utgörsav av

marknadsintervention. Interventionen hanteringenserna om avser
överskott inte kan på marknaden ellerett avsättas inteav som som

Överskottshanteringenkan undvikas åtgärder slag.annatgenom av
syftar till stabilisera fiskarenas inkomster orienterings-att genom
och återtagspriser för fiskeriproduktervissa stöd till produ-samt
centorganisationer, förädlingsstöd, lagringsstöd, m.m.

Ministerådet fastställer årligen förorienteringspriser de pro-
dukter i marknadsförordningen. Priserna skall påsättassom anges

nivå bidrar till stabilisera marknadspriserna och undvi-atten som
ka överskott fisk. Samtidigt skall hänsyn till fiskarena fårtas attav
rimliga inkomster och till konsumentintresset. Marknadspriserna
från de åren skall ligga till grund för beräkningtre senaste ori-av
enteringsprisema. Dessutom skall bedömning den troligaen av
utvecklingen produktion och efterfrågan göras.av



44 Kapitel 3 SOU 1999:3

Gemensamma fastställsåtertagspriser kommissionen medav
utgångspunkt i och s.k.orienteringsprisema omvandlingsfaktorer,
vilka varierar med storlek, geografiskt område, etc.

Återtagspriset till mellanuppgår 70-90 % orienteringspriset.av
PO återtagspris, +/-10 det%sätter utgörett som av gemensamma
återtagspriset. Produkter, understigerpriser det PO sattavars av
lägsta återtagspriset, får inte säljas på marknaden återtas frånutan
marknaden. för osåld fisk finansierasKompensationen EU-genom
medel jordbruksfondens garantisektion FEOGA.över

för3.3.2 Bidrag inom ramen

marknadsordningen

Ekonomiskt stöd för följande åtgärder.kan utgå

kan första efter godkännandeEn PO under de åren få stöd förtre
får tillverksamheten. Stödet uppgå maximalt 3 %, 2 %att starta

och saluförs1 % värdet de organisationenav genomav varor som
under dessa dock maximaltår, 60 %, 40 % 20 %tre resp. orga-av
nisationens årliga administrativa kostnader. det utbetalda stödetAv
har medlemsstaten återbetalatfå % ñskefonden.50rätt att genom

Under de första fem efter inrättandetåren interventions-av en
fond för överskottshantering kan medlemsstaterna tillhandahålla
stöd till form förmånliga lån för täcka delar för-PO i denattav av
utsedda kostnaden för marknadsintervention. Kostnader för sådana
förmåner medfinansieras dock inte EU.av

överskottshantering tillFör utgår bidrag medPO 87,5 % av
återtagspriset för kvantiteter, inte överstiger årliga7% POssom av
försäljning och återtagspriset för kvantiteter75 % översti-av som

årliga försäljning.% inte 14 % PO:s7ger men av
kvantiteter respektiveFör överstiger 14 % PO:sartav som av

årliga försäljning bidrag.utgår inte några En sådan nedtrappning
stödet avsedd stimulera måttfullhet fisketi och härigenomär attav

skapa balans mellan utbud och efterfrågan. Stöd utgår endast då
produkter marknaden lämnasåtertagits från vidare för andrasom
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syften för mänsklig försäljning djurfödakonsumtion, förän t.ex.
eller fiskmjölsframställning för sådanaeller ändamål inte störsom
den normala marknaden såsom välgörande ändamål.

Förädlingsstöd för levererade färska,utgår kylda eller levande
produkter förut nämndaalternativ till stöd. förutsättningEn ärsom

uppfyller krav fråga kvalitet, storlek,vissa i Stö-att etc.varan om
det kan med högst den under året utbjudna kvantitetenutgå 6 % av

kostnadernai fråga och får inte överstiga för den totalaartenav
hanteringen produkterna.av

Vid de tillfällen då frysta produkter sjunker märkbartpriset
kan bidrag stöd till lagring erhållas. fårvisst privat Stödetsom
emellertid för den under året totala salu-inte utgå l5 %änmer av
förda kvantiteten produkten fråga.iav

tonfiskfiskaresyfte underlätta för gemenskapens kan stödI att
för tonfisk lämnas tillkonservering PO importprisemanärav
sjunker.

Bidrag till överskottshanteringen och det fasta stödet för vissa
finansierasandra produkter återtas från marknaden jord-som av

Övrigabruksfondens garantisektion. stöd, stöd till inrättandeutom
fiskefonden.interventionsfonder, finansierasav genom

handeln med tredje3.3.3 Regler för land

fisk tredjelandsflaggade fartyg Önskar landa EU-hamnFör isom
fastställs referenspriser. Undantagna landningar direkt till be-är
redningsindustrin. Gemenskapen kan besluta vidta skydds-attom
bestämmelser syfte motverka allvarliga på markna-i störningaratt
den, förfritt underskrider fastställtpriset gränsent.ex. en varaom
referenspris betydande kvantiteteroch importerats. Autonoma
tullkvoter och tullsuspensioner, dvs. undantag från tulltaxan, antas
dock årligen syfte säkra beredningsindustrins tillgång tilli råva-att

till konkurrenskraftiga priser.ra
Reglerna för handeln med tredje land ingår i marknadsordning-

emellertid fråga bestämmelser rörande stödDet här inteären. om
kontroll övervakning handeln föroch undvikautan attavser av

störningar på marknaden.



1999:3SOUKapitel46 3

tillämpningNationell3.3.4 av

marknadsordningen

Sverige

åter-POöverskottshantering. DetBidrag till PO:s sattaavges
återtags-det+/-l0 %kantagspriset, utgöra gemensammaavsom

legat ide årenhar underutgår,för vilket bidragoch senastepriset
harUnder år 1998återtagspriset.detnivå med cagemensamma

förbidrag återtag.ikronor anvisatsmiljoner3,5
producentorganisationer. Des-fyraför ñskarenafinnsSverigeI
Hallandsñskamas PO, NorraSFPO,POFiskaresSverigesårsa

rikstäckan-Gävlefisk. såSFPOochBohusläns PO ärPO gott som
bildandeförhar stödentill ändaetableringsperioden gåttSedande.

inrättande interven-stöd tillhellerupphört.PO Inte avgesav en
tionsfonder.

marknadsordningen.åtgärder inomför ÖvrigaBidrag utgår inte
område godkänts Mat-vattenbruketsPOUnder året har en -

Producentorganisation.ñskodlamas

Danmark

överskottshante-producentorganisationemastillendastBidrag ges
vilketföråtertagspriset,POhar detårUnderring. sattaavsenare

åter-det+10 %legatbidrag utgår, närmare gemensammaav
tagspriset.

Även producentorganisationerbildandeDanmark etti är av
producentorganisationerbildandetillBidragstadium.passerat av

behövliga..därförinterventionsfonder inteinrättande äreller till av
marknadsordningen.åtgärder inomför övrigaBidrag utgår inte

Norge

salgslag".indelat iñskerisammanhang NorgeI är sex
under-offentligmedorganisationer status,"Salgslagen privataär

Fiskeridirektoratet.ordnade
ochfiskarenas intressentillvarauppgift"Salgslagets är att ta

ñskefángsterAllainkomster.skäligakårentillförsäkradärigenom
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hanteras salgslaget för fiskslag fastställervarje visstettav som
minstepris vilket fisken får försäljasunder inte eller köpas. La-

dirigerar fisken till bestämda uppköpare och användare tillget rätt
fiskarenapris. Härigenom skäliga inkomster. Minsta-garanteras

priset enhetligt kan mellaninte variera de olika "salgs-är utan
lagen.

formNågon återtag motsvarande det inom finnsEU inte.av
Dock salgslaget hand överskott vid överfisken då kvottar om en
överskrids. Fiskaren får betalt för den levereradeinte kvotöver-

fisken. tillfallerskridna Eventuell vinst "salgslaget.
Verksamheten finansieras med viss fångsten;procent stats-av

stöd utgår således inte.
finns stöd motsvarandeI Norge inte något marknadsord-EU:s

marknad förekommer emellertid Efterning. Inom området stöd.ett
förhandlingar mellan regeringen och Norsk Fiskerlag all-anvisas

medel till transportstöd. Stödet fördelas mellan de olikamänna
Fiskerlaget framlagt förslag,"salgslagen enligt vilket skallett av

godkännas och fastställas Huvuddelen stödetregeringen.av av
nordligaste fylkena. harskall till de år 1998 31 miljonerFör

norska kronor anvisats i transportstöd.
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4 Arbetslöshetsförsäkring

Statskontoret fick i maj 1994 regeringens uppdrag utreda fiska-att
arbetslöshetsförsäkring. december1 1994 redovisade Statskon-res

uppdraget till regeringen i Statskontoret 1994:27toret rapporten
Fiskares arbetslöshetsförsäkring. harRapporten överlämnats till
utredningen därför har studerat reglerna för arbetslös-ävensom
hetsförsäkringen i Danmark ochSverige, Norge.

Sverige

Sveriges Fiskares arbetslöshetskassa bildades år 1963. Beroende
på de unika villkor yrkesfiskare arbetar under fick kassansom re-
dan från början skräddarsytt regelverk, exempelvis de-ett en egen
finition på begreppet arbetslöshet. Arbetslöshet vid ofrivilliga av-
brott force-majeurekaraktär drabbade yrkesfiskare hårdast. Un-av
der perioder med hårda haverier och isläggning blev fis-stonnar,
kare arbetslösa någon ekonomisk trygghet. ekonomiskaAvutan
skäl tvingades ofta för risker och bättreatt ta stora att motman ve-
tande sig fiske.på Senare uppstod andra orsaker till arbets-utge
löshet bland fiskare, nämligen internationella fångstbegräns-när
ningar orsakade totala fiskestopp.

När kassan bildades fiskaryrket något föddes in ivar man
och utövade hela yrkesverksammasin tid. Något egentligt flöde
mellan yrkesfisket och den övriga arbetsmarknaden förekom inte.

harDetta ändrats under år beroende på omfattandesenare en
strukturomvandling på fiskets område. Från den l januari 1998 har
Sveriges Fiskares arbetslöshetskassa betala ersättningrätt att ut när
fiskare helt lämnar yrket.
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gällerarbetslöshetskassaFiskaresSverigesmedlemmar iFör
gällerredovisningenframgårvadregler.följande Utöver avsom

för fiskare.arbetslöshetsförsäkring1997:238 ävenlagen om
fartygsägareföretagarefiskebedrivervilkaYrkesfiskare, som

dearbetslöshetsersättningansöka närlottfiskare, kanoch om
väderleksförhållanden,grund svårafiske påpåhindras gåatt ut av

Fiskeriverketbeslutatsfiskestoppellerishinder, haverier avsom
eller EU.

heltfartygsägare/fartygsdelägareersättningVidare utgår om
eller skrotningförsäljninggrundyrkesfiske påmedupphört avav

vilandevilandefiskeföretaget lagtsellerfartyg, konkurs en-om
fiskelä-från plats iupp sinlottfiskare "sägsgång.dast Om enen

konkurs,fartyg,eller skrotningförsäljninggrundpåget omavav
utgår ock-arbetsbristeller beroende påvilandefiskeföretaget lagts

arbetslöshetsersättning.så
1976:447enligt lagenframhållassammanhangetbör iDet att

frågor statsbi-arbetslöshetskassaför erkänd prövaatträtt omom
arbetslöshetskassaFiskaresSveriges rättdrag till fiskeföretag ges

fiskeföretag harsådanafartygsbidrag tillfrågorprövaatt somom
Fis-fångstbegränsning.till följdstillaliggandefiskefartyghaft av
fö-har dockfartygsbidrag, intemed tillkestopp, förenats rättsom
tilldäremot betalatsharErsättningarrekommit sedan år 1995. ut
be-Fiskeriverketföljd vissaNorrland tillyrkesfiskare ivissa avav

fasta redskap.laxfisket medislutade begränsningar
ofrivil-tillfälliga ochvidarbetslöshetsersättningerhållaFör att

uppfylla arbets-skall fiskarenfiskepågåendeliga avbrott i ettett
medskall styrkasfiskevillkorets.k.fisketid. Detvillkor grundat på

ordning till Fis-vederbörliginlämnad ifiskeloggbokuppgifter ur
arbetsvillkorstyrkamöjlighetharintekeriverket. Den att ettsom
beslutatsfiskestoppsådanagrundpåmed fiskedagar avsomav

vidarbetetillgodoräknafårFiskeriverket,eller även annatEU
prövningen.

arbetslös-och ansökeryrkesfiskemedhelt slutatDen omsom
"normaltkan styrkanorrnalreglernaenligthetsersättning ett
kan inräk-fisketidinnebärvilketarbetsvillkor, änäven annatatt

nas.
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arbetstider oregelbundna. Arbetspassen in-Yrkesfiskarenas är
veckolånga fiskeresor till några fåfisket från timmarsvarierarom

inkomsterna kan ställas förhål-fiske dagar. Eftersom inte ivissa
andra faktorer,lande till antalet arbetstimmar iutan styrs av syn-

meteorologisk har fiskarenasfiskeribiologisk ochnerhet art, a-av
beräkna ersättriingsberättigad tid enligtkassa i stället för att

schablonberälciuing. Enligt denna betraktasräkningstabell varjeen
full arbetsdag hur lång eller kortarbetad dag oavsett ar-som en

fiskePåbörjat innebär inte någon arbetslös-betsdagen har varit. att
för den aktuella dagen. beräkninghetsersättning kan beviljas Vid

tid för landbaserad fortsättning fiske-ingår påersättningen ävenav
landbaserad sidoverksamhet ingår yrkesfisket.och iresan som

medlem arbetsförmedling-Vid arbetslöshet skall anmäla sig till
och beredd erbjudet lämpligt arbete. Fiskares dag-att antaen vara

det avgiftsunderlag för egenavgifter häm-penning grundas på som
inlämnade.den Dagpenningen 80 % den dags-ärtats senaste avur

förtjänst fiskaren haft. och lägsta dagpenningbeloppHögstasom
fastställs regeringen.av

från företagarverksamhet fiskarehelt skilt sigDen somsom
och sådan verksamhet kan ansökaåterupptar inte ersätt-senare om

veckor efterning förrän tidigast fyra det verksamheten återupp-att
fiskare kan söka endasttagits. anställd ersättning då anställ-En

upphört.ningen
grundadArbetslöshetsersättning på ishinder begränsad tillär

högst dagar under treårsperiod och därutöver till175 maximalten
dagar65 under år.ett

genomsnittliga dagpenningen för fiskareDen under år 1997var
kr jämfört kr för436 med 472 hela a-kassekollektivet. Genom-

snittligt antal ersättningsdagar under år 1997 29,5 för fiskare.var
bidrar yrkesfiskarena,I Sverige liksom andra a-kassemed-

lemmar, till finansieringen kostnader för utbetaldstatens ersätt-av
ning den finansieringsavgift kassan betalar till AMS.genom som
Finansieringsavgiften uppgår medlem till 131 % denper av ge-
nomsnittliga dagpenningen inkomstbortfallsförsäkringen.enligt De

Sveriges Fiskares arbetslöshetskassa inbetalda finansieringsav-av
gifter medlemsavgifter. Finansieringsavgiften från kas-utgörs av
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Yrkesfis-månad.kr100 000tillnärvarandeföruppgår percasan
arbetslöshetsför-tillarbetsmarknadsavgifterdessutombetalarkare

fiskarenasföretagare. Iövrigareglerenligtsäkringen somsamma
Om3,3 %.arbetsmarknadsavgift på ett an-ingåregenavgifter en

arbetsgi-arbetsgivarenbetalarföreliggerställningsförhållande en
tilluppgårarbetsmarknadsavgiftentäckerbl.a.varavgift somsom

allmännadenvanligtÖvrig överskerfinansiering5,42 %. som
månadnovembermedtill ochbetalades1998årUnderskatten.

yrkesfis-tillarbetslöshetsersättningikronormiljoner ut22,6drygt
år 1996.förmindrekronor änmiljoner10vilketkare, näraär
arbetslöshets-tillanvändsmedlemsavgiftendelResterande av

utjämningsbidrags.k.kassanfårHärutöveradministration.kassans
administrationskostrladema.täckaför att

1998uppgick årföretagarefiskareför ärMedlemsavgiften som
forhararbetslöshetskassa närva-FiskaresSverigeslcr/år.040till 2

anställdaFöra-kassor.allamedlemsavgiftenhögstadenrande av
hade1998årUnderlcr/år.140medlemsavgiften 1medlemmar är

anställningsför-underarbetademedlemmarnågraintekassan som
hållande.

Danmark

Till kassomafiskare.förarbetslöshetskassorflerafinnsDanmarkI
Vidareanslutna. äryrkesgrupperandrafiskare,förutom ävenär,

anställda.ochföretagareolika förkassoma
fiskareflertaletbetraktasoch NorgeSverigefrånskillnadTill

anställda. DessaÄven betraktaspartsfiskareanställda. somsom
mel-arbetsgivarförhållandetdvs."lösarbetare",fiskare somanses

båtenlänge är utesåbaragällerpartsfiskareoch sombåtägarelan
fiske.på

manslottsystemSverigei ettliknandepå sättharDanmark som
närvarandeförminimilöngaranteradeanställdade somär enmen

havet.påarbetsdagdanska kronor650är per
ochefterlöndagpenning,finnsyrkeskategoriersamtligaFör
kanArbetslösaarbetslöshetsförsäkringen.enligtövergångsbidrag

fiska-Till"starta-eget-bidrag".ochutbildningsbidragfåbl.a.även
Ordningenupphörandebidrag.särskildafinnsfartygsägareochre
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med särskilt bidrag till fartygsägare för tillfälligt stillaliggandeett
för enstaka oförutsedda händelser tillämpas i princip inte i Dan-
mark.

Anställda fiskare inkl. partsfiskare betraktas arbetslösasom
alla dagar de fiske ochinte på då berättigade till dagpen-är ärute

enligtning arbetslöshetsförsäkringen. gällerDetta under mel-även
lantiden mellan Fiskeresortvå med båt hur kort el-oavsettsamma
ler långt uppehållet Dagpenningen i dessa fall bygger påär. en
"minstelott". fiskareOm inte tjänat för närvarandeöveren ca
60 000 danska kronor under 13-veckorsperiod har denne tillrätten

utfyllnadsdagpenning under arbetslösheten. Indirekt kan mins-en
telotten" således de danska paitsfiskarena arbetslöshetsersätt-ge
ning då fisket påverkas oförutsedda händelser såsom väderleks-av
hinder, ishinder och haverier. får kompensationDe andraäven av
orsaker till fisket hindras eller går ekonomiskt dåligt eller då deatt

harinte plats på någon båt.
Egna företagare kan endast arbetslöshetsersättning verk-när

samheten upphört och fartyget sålts, i vissa undantagsfall.utom
För få arbetslöshetsersättning, företaget sålts, skallatt även utan att
något både för företaget och för den konkreta verksamheten osed-
vanligt och sällan förekommande ha inträffat. T.ex. dåligtinteger
väder till ersättning. skulleDäremot isvinterrätt med lång kylaen
kunna extraordinär händelse skulle kunna tillrättvara en som ge

Ävendagpenning på grund havet frusit. vid extraordinäraattav
påbud från myndigheterna skulle dagpenning kunna betalas ut.
Denna tillfälliga dagpenning kan beviljas vid brand elleräven ex-
plosion och vid haveri fartyget sjunkit.om

Dagpenning utgår högst dagar5 vecka och högsta dagpen-per
ningen för närvarande danska kronor509 dag.är per

Övergångsbidrag kan sökas den arbetslös ochärav som som
fyllt år55 och varit arbetslös minst 12 de 15 måna-senastesom av
dema.

"Efterlön" kan sökas den fyllt 60 år har varitav som om man
medlem i a-kassa i minst 20 de 25 åren.senasteav

I Danmark finansieringen de samladeutgör procentsatsen av
utgifterna för dagpenning, efterlön" och övergångsersättning un-
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1996årUnderförsäkrade allmänt.gällerochföregående varårder
statsbidrag%,18,4medlemsbidraguppdelad påfinansieringen

med-1996år%. För14,3arbetsgivarbidragoch% var67,3
löntaga-heltidsförsäkradeförkronordanska709lemsavgiftema 3

påpekasbörkronor. Det attdanska0444för företagareochre
förbaradvs. inteDanmark,ihögagenerelltmedlemsavgiftema är

fiskare.

Norge

yrkes-för allaarbetslöshetsförsäkringenbehandlasI Norge enav
Vida-Garantikassan.s.k.denarbetslöshetkassa,fiskare gemensam

garantilotten.s.k.denmedgarantiordningenkassanhanterarre
år 1980.sedanverkatharGarantikassan

Båtägamaföretagare.betraktasyrkesfiskareNorska egnasom
utvecklatavtal visstemellertid etthar ansvar.genom

för in-fiskarenkompenseraskallArbetslöshetsförsäkringen
ochhaverigrundpåobrukbartblirfartygetkomstbortfall avom

grunddrift påfartygetersättning tasutgårVidareförlisning. urom
fiskepåbörjakanintefartygetOmmanskapet.blandsjukdomav

arbetslöshetsersätt-betalasfulltaligtintemanskapet ärdärför att
inkomster. Extra-mistesålunda gårfiskaredetillning omut som

Strejkarbetslöshetsersättning.förgrundishinderordinärt utgör
beredningsindustriellerförstahandsmottagninginomlockouteller

fångstlandningarbetslöshetsersättningförgrund avomutgör
följdtillfiskeAvbrott iomständigheter.dessaomöjliggörs genom

fartygellerverkstadsuppehåll ett ge-oförutsettlängre, omettav
arbetslöshet-tillberättigarfisketmyndighetsbeslut uttas urnom

leverans-ochregleringargrundfisketiStoppsersättning. av
ersättningsberättigande.inteproblem är

be-Ersättningenkronor.norskatill 250uppgårDagpenningen
mindreomfattarArbetslöshetvecka.dagarförtalas somut persex

Arbetslöshetsersättningersättningsberättigad.intedagar ärän tre
år.veckor40högstförbetalas ut per

fartygtillknutenfiskaren ettärkrävsersättningfå attFör att
kanfallvissafiskefartyg. Iförregistersärskiltinfört i ettärsom
tillanknytningsådanutgåarbetslöshet även utanförersättning
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fartyg, nämligen fiskarendå har blivit uppsagd, vid arbetslös-t.ex.
het efter militärtjänst och sjukdom eller efter försäljning eller
skrotning fartyget.av

Fram till år 1994 administrerade Garantikassan även semester-
ersättning och återbetalning försäkringspremier. Semesterersätt-av
ningen finansierades fiskarena betald avgift samt ettgenom en av
belopp fiskeavtalet mellan den norskaöver ochavsatt Nor-staten

Fiskarlag. år harFr.o.m. 1994 detta upphört eftersom bidragetges
till semesterkassan återbetalningenoch försäkringspremie stri-av
der EES-avtalet.mot

likhetI med danska yrkesfiskare norska yrkesfiskareär enligt
den s.k. garantiordningen garanterade viss minsta inkomst, s.k.en
garantilott, fisket helt eller delvis slår fel dålig ellerom genom
utebliven fångst eller olönsamt fiske. Garantilott utgår ävenannars
vid i fisket på grund regleringar eller leveranssvårigheter;stopp av

framgått tidigare grundar dessa skäl inte till arbetslöshet-rättsom
sersättning underlagetingår i för beräkning garantilott.men av

Om kraven uppfyllda betalasär ersättning efterut en egenga-
ranti på tolv veckor garantiperiod halvår; fartygsägarenper sva-

för manskapets egengaranti. Härefter utgår ersättning underrar
resterande tid perioden allmänna medel. Totalt utgår ersätt-av av
ning under 26 veckor garantiperiod.per

Andra yrkeskategorier har inte något med garantilott.system
System direkt till yrkesfiskarenasär speciella förhållan-anpassat
den. Den sammanlagda nivån på garantilott och arbetslöshetsför-
säkring dock medöverensstämmer andra yrkeskategoriers ersätt-
ning.

I Norge finansieras arbetslöshetsförsäkringen genom en pro-
duktavgift. Avgiften, avdragsgill i självdeklarationen,ärsom tas ut
på förstahandsomsättningen fisk och fiskvaror och för årutgörav
1998 2,8 % och för år 1999 fastställd tillär 3,2 %. Garantilotten
enligt garantiordningen finansieras allmänna medel fiske-överav
avtalen mellan norska och Norges Fiskarlag. årstaten För har1998
28 miljoner norska kronor anvisats för ersättningar enligt garanti-
ordningen.
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försäkringssystemmellan ländernasjämförelseöversiktligVid en
förmåner iskillnader såvälifiskeområdet finner vissapå somman

orsaker för vilkaför direktaersättningutgårfinansiering. SverigeI
danska Genomenligt detmedgesprincip inteersättning i systemet.

fiskareerhåller danska"minstelotten"beskrivnatidigareden ar-
fiske bedrivs. Dearbetslöshet intevid ärbetslöshetsersättning när

indirekt får de ersättningminstalön ochgaranterade visssålunda
fisket ochpåverkarorsakerför sådanaäven ger ensomsom

från förutsättningar-Till skillnadersättning.tillsvensk fiskare rätt
då fisketfådanske fiskaren ersättningdenkan äveni Sverigena

Även norskaekonomiskt dåligt.eller gårorsakerandrahindras av
berättigade till ersättninggarantilottens.k.denfiskare är genom

ekonomiskt dåligt.då fisket gårbl.a.
fördel-kanarbetslöshetsförsäkringenFinansieringen synasav

län-med de två andrajämförtyrkesfiskarensvenskeför denaktig
omfattassvenske fiskaren intedenbör dåderna. Det noteras att av

de direkta eller iorsakerför andraersättning ängarantier att pe-
denpåpekasockså påbördåligt.då fisket går Detrioder nytt att

allmänna medel.medfinansierasgarantilottennorska
ländernas socialadelArbetslöshetsförsäkringen är aven

obero-ochförsäkringssystemettillanslutenskyddsnät. Den ärsom
omfattas ocksåförsäkrade tillhördenvilken yrkesgruppende avav

föruppbyggnad. Möjligheternabakomtankegångama systemets
trädaförhållandepåverka detta änenskilde sättannat attden att
ifrå-bedömarättvisandepåuteslutna. sättAtt ettärsystemetut ur

yrkes-särskildförbetydelseförsäkringssystemsgavarande en
frågaeftersom detmöjligtkonkurrensvillkor inte ärär mergrupps

Enligtskyddssystem.socialaländersskildauppbyggnaden avom
mel-konkurrenssituationenpåverkas inteuppfattningutredningens

utform-arbetslöshetsförsäkringensyrkesfiskareländernaslan av
ning.
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yrkesfiskareSkattevillkoren för5

Inledning5.1

konkurrentländer Danmark ochfrämsta Norgemed SverigesDen
enligt utredningens direktivjämförande analysen skall även om-

Utredningen har därvidfatta jämförelse skattevillkoren.en av
s.k. yrkesfiskaravdraget i Sverige integranskat det ärsom av

det danska och mindre detstorleksordning änsamma som som
utredningen granskat reglerna för beskattning inorska. Vidare har

anläggningstillgångar, för fiskets delsamband med avyttring av
främst fartyg.

skillnadernaUtredningen har också studerat i möjligheterna att
skattemässigt resultatreglera mellan olika beskattningsår.

kartlagt de punktskatterUtredningen har slutligen ärsom av
framförfiskerinäringen. gäller här allt bränsleskat-intresse i Det

tema.
kapitlet framtagna exemplen i respektive landsDe i anges va-

luta.

för yrkesfiskare5.2 Särskilt avdrag

Svensk skattelagstiftning medger yrkesfiskare avdrag för ökade
levnadskostnader förenadevid ñskeresor med övernattningärsom
med dagsbelopp kr. danska reglerna knutna tillpå 90 De ti-ärett
den havetpå kräver inte övernattning. Avdraget uppgår tillmen
190 kr/dag och får med högst 41 800 kr/år. Norsk skatte-göras
lagstiftning baserar däremot avdraget inkomsten fiske.på Av-av



1999:3SOUKapitel 558

maximaltmeddockfiskeinkomsten,med 30 %medgesdrag av
kr.70 000

förtaxeringvidreglerGällande5.2.1

1997inkomståret

Sverige

levnadskostnaderökadeförAvdrag
kom-§till 23anvisningarna29punktenligtmedgesSverigeI av

levnadskost-ökadeföravdrag1928:370, KL,munalskattelagen
efterberäknatschablonavdragmedyrkesfiskare an-for ettnader

hem-övernattningmedförenade utomvaritfiskedagartalet som
anstållningsför-fiske iyrkesmässigtbedriverFiskareorten. som

schablonavdraget.bestämmelsernainteomfattashållande omav
anvi-detundantagslöstemellertid så gotttillämparFiskarena som

schablonavdraget.sade
såledesyrkesfiskaresvenskatillkommeravdrag avserDet som
avdra-ochfisketviduppkommerlevnadskostnaderökadede som

be-kanvadavdragandra ännågrasåledes inte somersätterget
ñskeresor.underkostellerlevnadskostnaderökadetecknas som

beskattasförstdennaskallfisketunderförekommerkostfriOm
kostna-bokfördasånormalt tillgår attske. Dettafåravdraginnan

medtillsammansbeskattningtillåterförsochfördelasför lagetder
manslotten.

medförvilketreglerna,svenskadefinns iövernattningpåKrav
ochpåtidigtfiskepågårfiskare, ut morgonenmångaatt som

scha-enligtavdragtillmöjlighetsaknarkvällen,påhemkommer
övernattningpåkravetgäller intetimgränsblonregeln. Någon men

tim-tioåtminstonetilluppgåbörfisketurenpraktikenmedför i att
avdrag.tillkvalificerakunnaför attmar

kapenligt lprisbasbeloppettillknutenavdragetStorleken ärav
tilluppgåravdragetdagligaförsäkring. Detallmänlagen6§ om

Vid 1998beskattningsåret.förprisbasbeloppet%hälften 0,5 avav
finnsmaximibeloppNågotlcr/dag.90dettainnebärtaxeringårs
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inte angivet praktiken torde detta liggai Vid kr,21 600 vilketmen
240 dagar.motsvarar

Avdraget för levnadskostnaderökade medges förvärvskällan,i
vilket innebär det minskar den nettointäkt fisket liggeratt av som
till grund för inkomstskatter och sociala avgifter.

Danmark

"Havfradrag "
Dansk skattelagstiftning medger de yrkesfiskare, enligtärsom
saldvandsñskerilovenK såväl anställda egenföretagare, ettsom
särskild havsfiskeavdrag träder i stället för vissa andrasom av-
drag. Valrätt föreligger alltså mellan havfradrag och avdrag för
verkliga kostnader. förValet hela året dvs. kan inte hagörs man
det särskilda avdraget för tidervissa och verklig kostnad för andra.

Väljer fiskaren havfradrag medges avdrag förinte resekost-
nader mellan bostad och arbetsplats. heller medges avdrag förInte
fackliga konitngenter eller till a-kassa. Vidare havfra-ersätter
drag driftsutgifter för fisket kan jämställas med "lönmod-som
tagerudgifter. Sådana kostnader kan personligt betaldvara
skyddsutrustning, facklitteratur, telefonkostnader, arbetsrum bo-i
staden, föreningsavgifter, verkliga merkostnader för fördyrad kost
och kostnader för dubbel bosättning. kanDet i sammanhanget
framhållas dansk skattedomstol har bedömt kostfördyringenatt

tilluppgå endast kr dygn.20 med "lönmodtagerudgifterDeper
jämställda kostnaderna avdragsgilla i den mån de överstigerär ett
minimibelopp kr för inkomståretpå 3 900 och1997 4 kr för000 år
1998. dettaI minimibelopp ska dock inte kostnader för ochresor
a-kasseavgift räknas in. innebärDetta avdragsgill resekostnadatt
och a-kasseavgift skulle få fulltdras inte väljer detutav om man
särskilda avdraget övriga kostnader deni mån kostnadernasamt
överstiger kr eller3 900 kr. Väljs4 000 däremot havfradrag går

således miste dessa avdrag.man om
I det danska beskattas fri kost åtnjuts vid fiske.systemet som

Om det bland de kostnaderna således ingår kostna-gemensamma
der för skall dessa kostnader till beskattning innanmat tas upp
havfradrag får göras.
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havet och medgestiden påknutet tillhavfradrag"Danskt är
minst 12fångstturerhavdag vidpåbörjadför varje vararsom

fångstturerVidhavsdag 24 timmar.timmar. En varatär mersom
havsdagar, 48avdrag för tvåalltsåfår äntimmar24än merman

förtill kr varjeuppgår 190Havfradragdagarförtimmar tre osv.
avdrag med 800år 41Maximalt medges påpåbörjad havsdag. ett

dagar.vilket 220kr motsvarar
ligningsmaessigts.k.betecknasavdragetdanskaDet ettsom

beräkningmedges videndastmedför detvilketfradrag, att av
tillbottenskattbundskatamtsskatoch staten.kommun- samt

Norge

for fiskere ""Saerfradrag
förutsättningarunder vissa sär-skattelagstiftning medgerNorsk ett

saltsjö-formeromfattar allaAvdragetför fiskare.avdragskilt av
verksam-tillhänsynpå havetfångstverksamhetochfiske utan om

andra.med Dettillsammansellerensamfiskarebedrivitsheten av
ochlottfiskarefiskarebokföringsskyldigaomfattar såväl an-som

fiskare.ställda
sysselsättninghaft fullharfiskaremedges deAvdraget som

130tillsammansvid kusten iellerhaveteller fångst påmed fiske
stipulerade da-för definns hurreglerVissainkomståret.dagar av

tidräknasdriftstidkvalificerande ävenberäknas. Somskallgarna
förutsätt-kvotregleringar. Engrundstill påfiskare ligger avsom

gällaskalldriftstidenberäkningssättför dettaning generösaatt av
kanperioden ochunderenda utkomstenfisket den attärär manatt

föreligger.regelbundenhet fisketivissvisa att en
medfår ocksåvädergrund dåligt närStillaliggande på tasav

Även tid dåhar uppnåtts.tidsfaktombedömninggör manomman
perioderfår intemedräknas.får Däremotfrån fisketsjukledigvarit

arbeidsledig-under"trygdmottagitdåellermed fångststopp man
medräknas.het

fiske kanfångst ellerfartygetland medani ärArbete ute
arbetetperioderkortaregällerdet samt attfå medräknasockså om

gällakanorsaker. Detdriftsmässigaoch t.ex.sker för båtlaget av
utförsreparationerellerrensningarbete med agning, av ensom
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eljest aktiv fiskare. uppdraget "landman för båtlagetOm tarsom
överhanden uppfyllainte denna kraven för 130-personanses
dagarsgränsen.

Slutligen får också tid för för på- och avmönstring liksomresor
för hämtning manskap ochoch hemfrakt redskap inräknas i sti-av
pulerad tid.

norska kräver alltså enligtDet avdraget vissa generösaatt man,
regler, dagarunder viss tid 130 år varit sysselsatt fisket.inomper
Avdragets baseratsstorlek har däremot inte på antalet ñskedagar

på nettoinkomstema arbete ombord under fiske havetpåutan av
eller vid kusten. tillAvdraget uppgår 30 % underlaget, maxi-av
malt avdrag kr.70 000utgör

Följande intäkter skall medräknas i underlaget. Nettointäkt av
ensamfiske", manslott, hyra eller lön aktiv fiskare, garantilottsom
minstelott, sjukpenning/sjuklön för fiskein-semesterpengar,
komsten, hushållsfiskvärdet 600 kronor vuxen och skep-perav
parlott denne deltar aktivt i fisket.om

skall följande räknasDäremot inte in i underlaget, nämligen
båtlott, redskapslott, intäkter sanking"ved och tare, dags-tangav

vid arbetslöshet, vederlag för arbete i land med agningpeng av
backer, rensning eller fraktintäkterreparation, och ersättningar för
bogsering.

Vidare skall beräkningsunderlaget reduceras med utgifter för
kost dragits kostnad, småutgifter,inte kostna-som som gemensam
der för lottfiskares skallredskap täckas lotten forsamtsom av en-
samfiskare kostnader för intäktemas förvärvande.

Däremot skall underlaget inte reduceras med resekostnader,
ränteutgifter och s.k. minsteavdrag vid löneinkomst.

den fri kost förekommer ombord kan konstaterasI mån den-att
enligt norska Skatteregler inte beskattas och heller inte reduce-na
det s.k. "saerfradraget". klar subventionDetta bran-ärrar en av

schen då helt fri kost normalt för andra skattskyldiga i Norge vär-
deras till kr/dag.60

Kopplat till denna skattefrihet för fri kost ska regeln attses en
norsk fiskare saerfradrag kan påräkna föravdrag kostutöver
med kronor dag fiskaren55 sammanhängande tillbringarper som
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dekostnaden ingår iverkliga intedenförutsattpå havet, att ge-
småutgifterlotten.redan belastat Förkostnaderna sommensamma

påräknanorsk fiskareombord kanövernattningmedsambandi en
eller han intesjälv erlagtkostnad hanmed verkligavdrag omsom

kr/dygn.schablon med 38efterbokföringsskyldigär
medgeshandskarstövlar ochinklusiveöhyreKostnader för "sj

medger ocksåNorska reglerlcr/år.med 800efter schablon l av-
kr/år.med maximalt 800fackföreningsavgift lfördrag

innebär"saerfradrag, vilkets.k.avdraget attnorskaDet är ett
förunderlagetbestämmandetvidfår beaktasdet endast av

fylke-för "kommun-,till grundliggerinntekt"allminnelig som
fellesskatten 28 %.och om

avdrageffekterochTillgodoförande5.2.2 av

Sverige

näringsverk-inkomstfiskealltbedömsI Sverige nästan avsom
föravgiftsregler. Reglernaochskatte-samhet vid tillämpning av

dennormalt står ocksåtillämpliga ochdärförnäringsverksamhet är
avgifter formsociala isjälv för sinafiskarenenskilde egenav-av

pensionsavgift.gifter och allmän
nettointäktminskar denlevnadskostnaderökadeAvdraget för

nettointäkt tjänst-anställningsfallennäringsverksamhet i avav -
kommunal in-statlig ochför debiteringtill grundligger avsom

avgifterna.socialaför dekomstskatt samt
och kyrko-landstings-kommunal-,lnkomstskattema utgörs av

olikamellanskiljer sig inteskatterstatlig skatt. Dessaskatt samt
specialbehandling. In-fisket någondärför intebranscher och ger

form in-förvärvsverksamheten ipåbaseraskomstskattema av
näringsverksamhet. Inkomstoch/eller inkomstkomst tjänst avav

detta in-inkomstentaxeradedenpåverkar intekapital utanav
normal skattesats påmedbeskattningegenkomstslag grundar en

näringsverksam-skall ske mellanochkanregleringarVissa30 %.
räntefördelning.s.k.gällerkapital vadhet och
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Inkomsten näringsverksamhet beräknas efter bl.a. yrkesfis-av
kamas föravdrag ökade levnadskostnader. börDet observeras att
konstruktionen i Sverige olik de i Danmark och därär Norge fis-
karavdragen slårinte igenom vid beräkningen alla delbeloppenav
i inkomstskatten.

Den taxerade näringsinkomsten skall innan skatteuträkningen
sker såväl vid kommunal statlig taxering reduceras med s.k.som
grundavdrag.

Genom grundavdragets konstruktion skatten degressivär i
skiktet 8 700 kr 10 900 kr taxerad inkomst för därutöveratt ge-

grundavdragets avtrappning och skatteskalan bli progressiv.nom

Danmark

Inkomsten fiske räknas i Danmark erhversmessig virks-av som
omhed endast för de fiskare båten eller del i den.äger Ensom
partñskare inte del båti alltså anställd elleräger detärsom som
benämns i skattesammanhang "lönmodtagare". Detta har betydelse
för bl.a. möjligheterna resultatreglera mellan årenatt t.ex.genom
tillämpning virksomhedsskatteordningen”.av

finnsDet också regler för fastställande skattemässigt resultatav
för personligt erhvervsdrivende i mycket överensstämmersom
med de svenska reglerna näringsverksamhet.om

Inkomst fiske, antingen anställd eller näringsidka-av som som
ingår den personliga inkomsten.re,

Den skattepliktiga inkomsten beräknas som
Personlig inkomst exkl. arbetsmarknadsavgift+

+/- Kapitalinkomst
"Ligningsmessige fradrag bl.a. saerfradrag for fiskereH
Skatteplikti inkomstg

Det viktigt observeraär den personliga inkomstenatt inteatt pâ-
verkas ligningsmaessige fradrag. Hit hör bl.a. avdrag förav re-

arbetslöshetsförsäkring, facklig avgift, övriga löntagaravdragsor,
se tidigare avsnitt havfradrag framför allt havfra-om men
drag för fiskare.
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olika "bundskat,statlig skatt finns nivåer, mellem-För tre
appliceras på olika belopp.skat och topskat. De

Bundskat" beräknas på den skattepliktiga inkomsten efter s.k.
för inkomster uppgår till 1G förpersonavdrag 1997 års 30 600som

kr forskattskyldiga år 21 900 yngre. Havfradag har18över
effekt denna skatt.på

beräknas på personlig inkomst med tillägg ellerMellemskat
beräknas endastavdrag för kapitalinkomst. på den del in-Den av

komsten 300 kr och outnyttjad del dettaöverstiger 135som av
överföras till make/maka. Havfradragbottenavdrag kan har inte

dennanågon effekt vid beräkningen skatt.av
Topskat. ogifta underlaget den personliga inkomstenFör är

med tillägg del kapitalinkomstden positiv överstigerav av som
efter bottenavdrag på kr. heller för20 800 kr och 244 600 Inteett

effekt.denna skatt har "havfradrag" någon
Gifta topskat" den delbetalar för sig på personlig in-avvar

Eventuelltkomst bottenavdrag på 244 600 kr.överstiger ettsom
bottenavdrag kan överföras tilloutnyttjad del detta inte ma-av

kapitalin-ke/maka. emellertid positivHar makar gemensamt en
hos den medkomst på kr progressionen högsta41 600över tas

inkomsten tillvara för del överstiger 41 600 kr.den som
betalas efterSkatt till kommun, och kyrka proportionelltamt

utdebitering beräknas på den skattepliktigaden fastställts. Detsom
inkomsten efter personavdrag på 600 kr 21 900 kr för30 personer

belopp "bundskat".under 18 år, dvs. på samma som
Havfradrag påverkar uträkning denna skatt.av

viktigt konstatera havfradrag" endast påverkarDet är att att
statlig bundskaf beräk-inkomstskatten vid beräkning och vidav

till och kyrka.ning skatt kommun, amtav

Norge

utfor-norska för inkomstskatt något annorlundaDet ärsystemet
till kommun och fylke enhetlig, 28 och avvikerSkatt %,ärmat.

Nordtroms. Skatten beräknasendast vad gäller Finnmark och på
lottfiskareallminnelig inntekt", vilket för lottenutgörsen av

kostnader och "saerfradrag".minskad med avdragsgilla Innan



Kapitel 5 65SOU 1999:3

"klassefradrag med krs.k. 24 100skatten beräknas görs ett re-
tillkvarvarande underlag skattenspektive kr. På48 200 utgör

till s.k. fellesskatt dvs.och fylke och 9,75 %,kommun 18,25 %
sammanlagt 28%.

den s.k. personintäkten, vil-ska betalas påTopskat till staten
efter dockmanslotten kostnadsavdrag,ket i fiskarens fall utgörs av

facklig avgift. minskassaerfradrag avdrag förinte och Lotten
för skattskyldig s.k. klasssåledes med fribelopp i 1 utgörett som

kr för skattskyldig s.k. klasskr och 500 i233 000 282
dock dennaSaerfradraget för fiskare påverkar inte topskat.

Gällande Skattesatser5.2.3

Sverige

Statlig inkomstskatt
inkomst på kr uppgår denUpp till beskattningsbar 209 100 stat-en

skatteuttagetliga inkomstskatten till kr. 25 %.200 Därutöver är
gäller mildradFrån och med inkomståret 1999 progressivitet

mellan dagens brytpunkt och omkring 385 kr.% 0005om

kyrkoskattKommunab, landstings- och
fiskeskatter växlar mellan de kommuner där förekommer. EttDessa

genomsnittligt för dessa på kronor kan rimligt räkna32uttag attvara
fiske någorlunda omfattning förekommer.med för de kommuner där i

Danmark

Danmark inkomstskatt kommun, och kyrka.I Entas ut stat, amtav
har skett kansamordning dessa så inteuttag att ta utav man mer

sammanlagt dessa inkomstskatter.60 % iän
Personfradraget kan jämföras med det svenska giundav-som

draget underkr och för ungdomar 18 år 21 900 lcr.30 600är
statliga inkomstskatten indelad skikt. Bundskat,Den iär tre

mellemskat, förtopskat inkomståret med 10 %, 6 %uttas resp.
mellan skikten vid kr och15 %. Gränserna går 135 300 244 000

kr.
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inkomståret 1997förkirkeSkatt till kommune, uttasamt og
mellanSkillnadeni Sverige.skattesatserefter ungefär somsamma

fiskarkommunemadeförkommunerolika storaär stor synesmen
mellanjämförelseranvända vidmedeltallämpligtkr32 attettvara

länderna.
folketing-beslutats1999-2002 harför årenändringarVissa av

et.
skattedebiteringengenerellt viderhållerföretagensmåDe en

godtgørelsekr enligt Lovmaximalt 0006påskattereduktion om
afadministrationtiludgiftererhvervsvirksomhedersvedrørende

kr förmed 000minskas 2Skattereduktionenafgifter.skatter og
fördelasGottgörelsenanställd. ägar-heltidsarbetande oavsettvarje

ensamfis-verksamheten. Eninnehavarefleraandel lika mellan av
skattedebiteringenvidlcrtillgodoräknas 6 000skulle kunnakare

Norge

beräknas.inkomstskattemahurframgårföregående avsnittAv
till"topskatochenhetliga 28 %medKommunskatt uttasm.m.

skikt efter 13,7 %.högreoch iefter %9,5staten

olikaregler påländernasTillämpning5.2.4 av

typfall

svensk,skillnaderna iavdragsmässigakonkretadebelysaFör att
fram. Detypfall tagitsharskattelagstiftningnorskochdansk sex

Typfallenfall.dessapåappliceratsavdragsregler harländernastre
danskförrepresentativaheltskäl intenaturligakan ses somav

norska reglerochvad danskaVisaAvsiktennorsk del.eller är att
tagits framTypfallen hartypfallen.svenskaför deskulle innebära

ochoch näringenFiskeriverketför ärföreträdaremedsamrådefter
ska bely-reglerländernasfiske. Försvensktförrepresentativa att

kostbåten, föroch fråntillförkostnadernaharfullt ut resorsas
småkostnaderfackföreningsavgifta-kasseavgift och samtombord,

för bilresorkostnaderförAvdragexemplet.ombord in itagits
storleksordningendeniinteländerna attmellanskiljer något men
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utfallet jämförelserna.påtaglig betydelse för Intedet har någon av
till danska näringsidkare, tillgodo-heller gottgörelsehar den som

för skatter och avgifter,administrationskostnaderförs för deras
beaktats exemplen.i

ypfall 1T
nettoinkomst fiske 000Ensamfiskare vid kusten med 200en av om

Återkomstbörjar kl. 4 påföre Fångstturemakr avdrag. morgonen.
dag. fem dagar i veckan.Turentill bryggan kl. 18.00 görssamma

till och från fisketunder veckor. BilresorFiskaren 38verksamär
avdragsgilla kostnader kr, a-kasse-fisket 3 000övriga för ärsamt

facklig avgift kr.avgift kr och 2 000l 200

reglerAvdrag enligt svenska
förenade medhar varit övernattningnågonInte utomav resorna

avdrag för ökade levnadskostnader.hemorten. Således inget

Följ ande avdrag gäller
Ökade krlevnadskostnader 0

krKostavdrag 0
schablon krSmåkostnader ombord enl. O

krBilresor 3 000
krA-kassa l 200
krFacklig avgift 0

4 200Summa kr

Avdrag enligt reglerdanska
Avdrag medges för havdag minst 12 timmar.varje Isom varar

fall kr kr.detta således dagar 5 38 á l90 36 100 Resomal90 x
avgiftoch a-kasseavgift liksom facklig kan inte dras av om

"havfradrag" väljs.
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Följande gälleravdrag
Havfradrag kr36 100
Kostavdrag 0 kr
Småkostnader ombord krO
Bilresor kr0

krA-kassa 0
Facklig avgift kr0
Summa 36 100 kr

Avdrag enligt reglernorska
Kvalifikationstiden för aktivt fiske Avdragetuppnås. 30 %är av
200 000 220 kr.10 450 7- -

Följande avdrag gäller
Saerfradrag 54 699 kr

krKostavdrag kr 10 450190 55x
Småkostnader kr 220 kr190 38 7x

krBilresor 3 000
kr laA-kassa 1 200 21 870

Facklig 800 kravgift l
Summa 78 369 kr

ypfallT 2
typfall fisket endastSamma förutsättningar gäller isom men ger

överskott kr.på 80 000ett

reglerAvdrag enligt svenska
typfall dvs. avdrag med kr.Samma i 4 200som

Avdrag enligt reglerdanska
typfall dvs. avdrag med kr.Samma i 36 100som

Avdrag enligt reglernorska
medges med inkomsten efter avdrag enligtSärfradrag 30 % av

fall med kr, eller med 699 kr idvs. 30 % 62 330 18 öv-samtav
vilket sammanlagt kr.rigt lika med typfall 42 369ger
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Typfall 3
börjar mellanFiskelag med fyra deltagare. Fångsturen sön-natten

och avslutas normal torsdagdag och måndag kl. 00.00 på morgon
Fisket pågår veckor Manslot-mellan kl. i 40 år.08.00- 12.00. per

till och frånkr. Bilresor båten kr250 000 3 000utgör samtten om
Facklig avgifta-kasseavgift kr. 2 000 kr.l 200om

reglerAvdrag enligt svenska
avdrag meddagsavdrag vecka 160 90 kr 14 400Fyra gerper x

kr.

gällerFölj ande avdrag
Ökade levnadskostnader 14 400 kr

krKostavdrag 0
krSmåkostnader 0

Bilresor 3 kr000
krA-kassa 1 200

Facklig avgift kr0
600Summa 18 kr

Avdrag enligt reglerdanska
fullbordade och påbörjad havsdag, fis-dvs. 4Bortovaron 3är en

kedagar till avdrag.vecka berättigarper

Följande avdrag gäller:
kr krHavfradrag 40x4xl90 30 400

Kostavdrag kr0
krSmåkostnader 04

Bilresor 0 kr
A-kassa 0 kr
Facklig avgift kr0
Summa 30 400 kr

Avdrag enligt reglernorska
Saerfradrag medmedges 30 % 250 000 8 800 920 kr,5av - -
dvs. med kr. Avdraget dock maximerat till kr.70 584 70 000är
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avdrag gällerFölj ande
kr70 000Saerfradrag

krkr 8 800Kostavdrag 160 55x
krkr 920Småkostnader 37 5160 x
kr0003Bilresor
kr kr1 200 18 920A-kassa

kr8001Facklig avgift
90 720 krSumma

ypfallT 4
vecka påveckor. 1i två Reserfrån hemmet sön-Fiskaren bortaär

iland ifredag middag. Gårvecka 2dag kväll, återkommer
såda-blir detmellanhelgen. Under året 20underfrämmande hamn

Kostnad kr,helg. 3 000skerperioder. Hemresa a-varannanna
kr. Manslotten000facklig kontingent 2kr ochkasseavgift 2001

kr.300 000ger

reglerenligtAvdrag svenska
dagarberäknas för 12levnadskostnaderför ökadeAvdrag pe-per

kr.vilket 21 600krdagar á 90riod, dvs. för 240 ger

gälleravdragFöljande
kr21 600levnadskostnaderökadeAvdrag
kr0Kostavdrag
kr0Småkostnader
kr0003Bilresor
kr1 200A-kassa
kr0avgiftFacklig

80025 krSumma

reglerenligtAvdrag danska
till dagar.period, dvs. 240dagarutifrånberäknas 12Avdraget per

överstigerkr, vilketblir detta 45 600dagefter krBeräknat 190 per
kr.800avdraget 41det maximala om
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Följande avdrag gäller
Havfradrag 41800 kr
Kostavdrag O kr
Småkostnader kr0
Bilresor 0 kr
A-kassa 0 kr
Facklig avgift 0 kr
Summa 41800 kr

Avdrag enligt reglernorska
Säravdraget maximalabegränsas här till kr då70 000 uträknat av-
drag blir 30 % 300 000 14 300 9 620 82 kr.824av - -

Följande avdrag gäller
Saerfradrag 70 000 kr
Kostavdrag kr kr260 55 14 300x
Småkostnader 260 kr 9 620 kr37x
Resor kr3 000
A-kassa l 200 kr 28 kr120
Facklig avgift kr1 800
Summa 99 920 kr

Typfall 5
kombination typfall och FiskeEn 3 bedrivs i tio tvåveckors-av

perioder med bortovaro från söndag veckakväll till fredag1 mid-
dag vecka Andra halvåret bedrivs fiske i 20 veckor med borto-

från söndag till förmiddag.torsdag Manslotten uppgår tillnattvaro
kr.280 000 kr, facklig avgiftResor 3 000 2 000 kr och a-kasse-

avgift kr.l 200

enligtAvdrag reglersvenska
Antalet dagar grundar avdragsrätt uppgår till 10 12 20+som x x
dvs. 200 dagar, vilket avdrag med kr.18 000ger
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Följande avdrag gäller
Ökade krkr 18 000levnadskostnader 200 90x

0 krKostavdrag
kr0Småkostnader
kr3 000Resor
krl 200A-kasseavgift
kr0avgiftFacklig

20022 krSumma

reglerAvdrag enligt danska
dagar. Avdrag4 20010 12 20Kvaliñcerande dagar utgör +x x

med 000 lcr.medges 38

Följande avdrag gäller
kr38 000Havfradrag
kr0Kostavdrag

0 krSmåkostnader ombord
kr0Resor
kr0A-kassa
kr0Facklig avgift

38 000 krSumma

reglerAvdrag enligt norska
kr,400 78 480000280 000 11 7Saerfradrag 30 %utgör av --

till 000Avdraget begränsas 70maximibeloppet.vilket överstiger
kr.

gälleravdragFöljande
la00070Saerfrdrag

krkr 000Kostavdrag 11200 55x
krkr 400Småkostnader 7200 37x

000 kr3Resor
krkr 22 600200A-kassa l
kr1 800avgiftFacklig

94 400 krSumma
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Typfall 6
lottñskare har haftEn 100 havsfiskedagar, 25 dagar sjuklönsom

och arbetat i land för laget med redskapen under dagar.20 Hans
hela lott uppgår till kr,200 000 kr20 000 arbetet ivarav avser
land. Sjuklönen uppgår till kr,10 000 3 000 kr, a-kasseavgiftresor

kr1 och facklig kontigent200 2 000 kr.

Avdrag enligt reglersvenska
iAvdrag för 100 dagar.

Följande avdrag gäller
Ökade levnadsomkostnader lOO 90 kr lcr9 000x
Kostavdrag kr0
Småkostnader 0 kr
Resor kr3 000
A-kassa kr1 200
Facklig avgift kr0
Summa 13 200 kr

Avdrag enligt reglerdanska
Havfradrag för dagar.100

Följande avdrag gäller
Havfradrag lcrl00 l90 19 000 krx
Kostavdrag kr0
Småkostnader 0 kr
Resor kr0
A-kassa kr0
Facklig avgift O kr
Summa 19 000 kr

Avdrag enligt norska regler
Kvaliñcerande dagar Saerfradrag145. kan alltså medges.är In-
komstunderlag lotten med avdrag för ersättning förutgörs av ar-

Ävenbetet land,i dvs. kr200 000 20 kr000 180 kr.000 sjuk--
lönen avdragsgrundande, vilket innebär underlaget förär att av-
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Härifrånkr.000190krkr 10 000000till 180uppgårdraget +
Underlagkr.200 ärmed 9småkostnadsavdragenochdras kost-

härav%och 30800 kr är1803700500190 000 5således --
kr.54 240

gälleravdragFöljande
kr24054Saerfradrag

kr500kr 555100Kostavdrag x
kr700kr 337Småkostnader 100 x
kr0003Resor

kr400kr 13200lA-kasseavgift
kr800lavgiftFacklig

440 kr69Summa

skattemässigtMöjligheter5.3 att

ifiskerinäringeninomresultatreglera
ifartygsbytenvidochallmänhet

synnerhet

problematikenAllmänt5.3.1 om

olikamellanresultatregleramöjligheternahar attHistoriskt sett
Tidigareskattelagstiftning.svenskgoda ivaritbeskattningsår reg-

investeringsfon-formerolikaochvarulagemedskrivningförler av
exempel.kaninvesteringsreserver nämnasochder som

lig-problempåtaladeoftatvådetfiskerinäringen är somInom
resultatreglering,förbättringarönskemålengrund förtill avomger

årenresultaten mellanreglerakunnamöjlighetendelsnämligen att
försälj-dels vidkraftigt,verksamhetenlöpande svängerdennär

fartyg.och bytenning av
löpande resultatetdetvarierande inkomsternastarkt avDe av

regleringförreglernaändraskälolika årmellan attärfisket ett
anpassningpåkravställerSvängningamaåren. storamellan aven
möjligheternaförsvårarochpreliminärskatt ävenförinbetalningar
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budgetera företagets verksamhet. Vidare leder ojämnhetenatt
mellan till skillnadernaåren i marginalskatt siktpåatt ettger
oförmånligt skatteuttag. Skillnaderna i skatteuttag under två år på

sammanlagd inkomst kr fördelad500 000 med kr250 000en om
år eller med kr100 000 år och 400 kr000 det andra året iett ärper

storleksordningen 25 000 kr. Problemen dock inte specifika förär
fiskeribranschen för branscher med avvi-utan storagemensamma
kelser mellan åren.

problem för fiskarenaEtt svårigheten disponerastörre är att
frånvinst fartyg eller fartygsdel i nyinvesteringett avyttrat en som

sker under försäljningsåret.beskattningsår Avsaknadenänannat
möjligheten resultatreglera mellan olika år på effektivatt sättettav

vid fartygsbyten ofta tillleder lösningar inte ekonomisktärsom
sunda för den enskilde fiskarens ekonomi.

Det situationen besvärlig för fisketjustgör extra är attsom
partrederiema denna bransch med fåinom några undantag är- -
enfartygsrederier. finns företaget alltsåDet i inte någon in-annan
ventarietillgång betydelse vilken vid fartygsför-vinstmotav en en
säljning skulle direktavskrivas.kunna bör påpekasDet proble-att
matiken vid fartygsbyten enbart har betydelse för de fiskare som

fartyg.del iäger
Till följd nuvarande Skatteregler eller mindregörsav mer so-

fistikerade lösningar med försäljning och överenskommet medpris
leverans, försäljning med återförhyming fartyget, för-senare av

fartygetsäljning och köp andelar i fartyg underett annatav av ny-
byggnadstiden, Alltför hastiga beslut nyanskaffningar el-osv. om
ler kostnadskrävande och äventyrliga "mellanlandningar ickei
önskvärda investeringsobjekt ofta till förfång för den enskilde.är

klar försämringDetta tidigare regler med fartygsfonder,är moten
fiskarendär hade möjlighet inom treårsperiod återinvesteraatt en

från fartygvinst i ersättningsfartyg beskatta dennaett ett utan att
vinst då årsskiften passeras.

Behovet skattemässigt kunna resultatreglera mellan olikaattav
beskattningsår därför uttalat inom fisket. Vid byte huvudin-är av
ventariet i fiskerirörelse, dvs. fartyget, behovet särskiltär utta-en
lat. Utredningen har därför studerat reglerna i Sverige, Danmark



1999:3SOUKapitel 576

habedömtsdärvidharreglernanorskaochdanskaDeNorge.och i
ochperiodiseringssynpunktfrånfördelar somskattemässigaklara

ersättnings-anskaffningfinansieringvidföljd därav aväven aven
ochsjälvfinansieringendel iviktigfrågor utgörfartyg. Dessa en

fiskeflottan.moderniseringförkapitalanskaffningendärmed av
sigvisatfiskaremångaförharpristill va-båt rättfinnaAtt rätt

väl hittat rätttiden. Närpåofta draruppgift utsvår mansomra en
sälja-oftastskallpriset,säljarenmedkommitochbåt överens om
medordnabesiktning,medordnafiske,pågåendeavsluta sittren

pantbrev,lösaregistret,befintligadet m.m.frånavregistrering
procedur.tidskrävandeDetta är en

oftautlandet,frånfiskebåt ärbegagnad proces-Vid köp enav
ellerSverigeinomantingenförstsäljsbåtenbefintligadenattsen
vadförgrundenprisDetta ärpriset.bestämmaförutlandettill att

befintligadendetEfternyförvärv. attförbetalafiskaren kan ett
ersättningsbåt. Dettaefterefterforskningamabörjarsåltsbåten

kom-objektinnantvå årtill rättkansketid,vissbrukar ta uppen
fram.mer

individuellt.fartygvarjefiskefartyg ärnybyggnationVid av
fartygellerseriebeställningarnågrainteförekommerDet numera

ochtillgåkanfiskaren ettsåspekulation att varvpåbyggssom
fartygetsönskemålsinaharfiskareVarjebåt.nybyggd omköpa en

fiskarendetfrånTiden attutrustning.och er-utseendeprestanda,
fartyget ärtill dessFiskeriverket attfrånfartygstillståndhåller ett

kanbeloppvilketverkligen varavetaFör somlång.levererat attär
förochallmänhetifiskarenabrukarfartygetdetgrundplåten i nya

kontraktbåt innanbefintligasinsälja ny-först omskullsäkerhets
medskrivsbyggnation ett varv.

tids-medproblemetytterligare accentuerati EUMedlemskapet
får,nybyggnationFartygsbytefartygsbyte. en-vidutdräkt genom

flot-tillförskapacitetinnebärainte attstrukturprogrammet,ligt ny
måsteflottaniförs innybyggnationkapacitetOmtan. genomny

antingenflottankapacitet genommotsvarande uttassåledes ur
försälj-ellerfiskeändamåltill änförsäljning annatellerskrotning

effektivise-önskardenmåsteDärförland. t.ex.tredjetillning som
nyproducerattillsigvill bytaskäl ettandraellerfiskesitt uppavra
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försöka anskaffaskall såledesdetfartyg ersättasstörre än som
uppfylla kravet på kapacitetfartyg för kunnaytterligare att attett

stadigvarande förspå någotmotsvarande nybyggnationen sätt ut ur
problem.skall skrotas uppstår inte några An-flottan. fartygenOm

försäljasfartygen skall till utlandet;förhåller det signorlunda om
vanliga.begagnade fartyg tillförsäljningar Norge Förutomärav

fartyget köpare tilltill det måstefinna köpare ävenatt ena enen
slutföra beställningenkunnadet fartyget hittas. Förandra ettatt av

fartygstillstånd utfärdas Fiskeriverket.måstenybyggt fartyg av
företes kapacitet förts flottan.kunnaDärvid måste bevis att ut ur

fartyg kan alltså bli mycketfram till leveransTiden ett nyttav
fått lov skatta för eventuellköparenlång. Under tiden har att en

flottan försäljning.förtsvinst de fartyg ut ur genomsomav
detegenfinansieringenVinstmedlen kunde stället ii använts av

fartyget.nya
allmänlagstiftningama investerings-det de tidigareFöre att om

med såvälavvecklades kunde problemenoch fartygsfonderreserv
fartygsförsäljning påårsresultat vidstarkt växlande vinster ettsom

riskeradeundvikasbåde enkelt och smidigt sätt utan att staten
skatteförluster.

värdeminskningför påSkatteregler5.3.2

fartyginventarier ochmaskiner,

de möjligheter reglerna förgrundläggande betydelseAv är som
erbjuder för resultatreg-värdeminskningsavdragskattemässiga att
för lägga doldabeskattningsår ocksålera mellan att upp re-men

anläggningstillgångar.iserver

Sverige

nämli-skattelagstiftningen olika avskrivningsmetoder,finns tvåI
punkt anvisningarnadels räkenskapsenlig avskrivning 13 avgen
punkt anvisningarnarestvärdeavskrivning 14till § KL dels23 av

till KL.23 §
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Avdrag för räkenskapsenlig avskrivning medgesinventarierav
under förutsättning bl.a. den skattskyldige har haft ordnadattav
bokföring avslutas med årsbokslut och avdragetatt motsvararsom
avskrivningen i räkenskapema. Enligt metodens huvudregel får
avskrivning med på avskrivningsunderlaget30 % iprin-göras som
cip det bokförda utgående värdet på inventarierna. Enligtutgörs av
den s.k. kompletteringsregeln får avdrag med beloppgöras som er-
fordras för det bokförda värdet inte skall anskaff-överstigaatt
ningsvärdet samtliga vilkainventarier, vid beskattningsårets ut-av
gång tillhörde näringsverksamheten sedan årlig avskrivningen om

har avräknats.20 % det visas tillgångamasKan verkliga värdeatt
understiger detta beräknat värde medges ytterligaresättett av-
drag motiveras detta. Metoden fastställer således det lägstasom av
godtagbara värdet kvarvarande inventarier.av

skiljer frånRestvärdemetoden sig den räkenskapsenliga meto-
den framför allt överensstämmelse behöver förelig-inteattgenom

mellan det skattemässiga ochrestvärdet det bokförda värdetga
avskrivning får ske med högst krävs heller25 %. Det intesamt att

den skattskyldige har haft ordnad bokföring avslutas medatt som
bokslut.

Samspelet mellan restvärdemetod och räkenskapsenlig metod
enligt huvudregeln och den s.k. kompletteringsregeln beskrivs bäst

enkelt exempel.ettav

ingående restvärde denInventariemas jan 1998 kr1 800 000
Inköp år kr1998 50 000
Avyttring år anskaffat kr1998 år 1992 20 000

Vid utgången finns följande verk-år 1998 inventarietillgångar iav
samheten.

Fiskefartyg anskaffat år 1994 kr1 500 000
anskaffadeAndra inventarier år 1997 100 000 kr

årInköpet 1998 000 kr50

Restvärdemetoden maximalt värdeminskningsavdrag för be-ger
skattningsåret 1998 med 830 kr 80025 % 000 000 50 000+av -

000, dvs. med kr.20 207 500
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det högstamaximaltmedgermetodenräkenskapsenligaDen av
alternativ.följ ande två

kr000 249 0002050 0000kr 800 000830 00030 % +av -
värde enligtlägstaberäknarkompletteringsregelnenligteller som

följande.

kr0kr500 0000 % lAnskaffning 1994år av
krkr 60 000100 00060 %Anskaffning år 1997 av
kr000000 kr 405080 %Anskaffning år 1998 av
kr100 000tillåtna värdeLägsta

Årets värdeminskningsavdrag
kr800 000Ingående värde
kr50 000Inköp
kr20 000Avyttring -
kr000830
kr100 000värdelägstaAvgår -
kr730 000VärdeminskningMaximal

efter-möjligheten iexempeldettabelyses i är attbl.a.Vad som
syfte.resultatreglerandevärdeminskningsavdraget ianvändahand

helthärmetoden atträkenskapsenliga utrymmeett annatDen ger
restvärdemetoden.avdragsparadedisponera än

farafalli vissaavskrivningförreglerna utgörDe generösa en
mel-relationenmedharenskilde båtägaren. Detta göraför den att

fartygnedskrivet"hårtligger iskatteskuldlan den latenta ettsom
exempel.dettaframgårfartyget. Bästskulden på ettoch av

kr000 0003anskaffat år 1993Fartyg
kr000-2 4001993-1997årenVärdeminskning
kr600 000år 1998Restvärde ingången av

kr2 500 000vid köpetLån
kr800 0001993-1997årenAmortering -
kr700 0001Restskuld
kr0002 500Säljes år 1998

kr900 000försäljning 1vidvinsten utgörskattepliktigaDen
000kr.6002 500 000 -
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Skatten beräknas till %, dvs. 083 000kan schablonmässigt 57 1
då endast 000 kr 2 500 000kr. köpeskillingen finns l 417Av -

betala skulden kr.000kr kvar för på l 700 0001 083 att
värdeminsk-det de skattemässigaExemplet intevisar äratt

för utnyttjandet värdeminsk-ningsreglema gränsensätter avsom
styrka betalaföretagets ekonomiska sinaningen attutan snarare

detta förhål-räntefördelning förstärkerlån. Reglerna negativom
avskrivningsreglemaförmånliga svenskalande. Fördelarna med de

skall därför överdrivas.inte

Danmark

Avskrivning får skesärskild avskrivningslag.Reglerna finns i en
vilken identisk med svenskenligt s.k. saldometod, iär storten

skillnaden avskrivningsprocentenrestvärdemetod med den äratt
till fullständigrestvärdemetod aldrigTeoretiskt leder30 %. enen

Metoden därför komplette-anskaffningsvärdet.avskrivning ärav
danska kro-understiger 600rad med regel restvärde 8att somen

kostnadsföras.direkt fårnor
avskrivningsmetodemade svenskaskillnadenDen ärmotstora

får överföras till efterföljandesaldontillåter negativaatt somman
fråga fisket speciell bäringmöjlighet har i påinkomstår. Denna om

försäljning och nyanskaffning intefallen fartygsbyten därmed
Även enkelt från fiskeri-här kan exempelligger på år. ettsamma
plats.näringen på sinvara

krför ñskekutter 0001998 500Ingående saldovärde den l jan
kr000800årAvyttras 1998 -
krsaldo 000negativt -300Utgående saldovärde

kr300 0001999Ingående saldovärde år -
900 000 krNyanskaffning år 1999
600 000 krsaldovärde den dec 1999Utgående 31

kr180 000Maximal värdeminskning år 1999, 30 %

realiseradsaldovärdet år 1998 består iutgående negativaDet en
försäljningen ñskekuttem. Genombeskattad påinte vinst avmen
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skattepliktig vinstoch för sigibeskattningreglerna undviks av en
verksamhet.pågåendeinventarietillgång ivid realisation enav en

pågående verksamhet,beskattas istället förkan, iVinsten att en
verksam-investering ifinansieringföranvändasdärigenom enav

framkommer vinstenfartygetförsäljningslutligVidheten. aven
till beskattning.

Norge

olikasaldometodenenligtavskrivsInventarier procentsatsermen
olika avskrivningsgrupperinventarier. Sjuför olikagäller typer av

och fartygskeppredskap, instrumentmaskiner,finns. För samt
försåldasker för inven-Vinstberälmingpå restvärdet.gäller 20 %

till gevinstfinns vinstenoch möjlighettarier avsätta ettatt og
med år.under fem år 20 %skattastaps-konto peravsom

med olikasaldogrupperindelas i olikaInventarietillgångama
saldon förgäller fartyg,detoch,avskrivningssatser separatanär

inventarietillgång.varje
kr kan direktunderstigande 15 000slutRestsaldo vid årets

kostnadsföras.

verksamhetlöpandeResultatreglering5.3.3 av

goda kon-under årföretagsekonomiskt intressefinnsDet attett av
med höga in-dåliga år eller årunderochsolidera företagsitt att

möjligheterkonsolideringen. Devesteringsbehov utnyttja som
kommenterasföljande ochdetlagstiftning berörs idagensfinns i

från fiskets synpunkt.
blirresultatregleringbehovetallmänt kanRent sägas att av
till-det förkraftiga. Sverigemarginaleffektema I ärärstörre när

inkomståretför 1998den s.k. skiktgränsen,passerandetfället av
tröskeleffekt på 25 %.kr,400taxerad inkomst på 238 ensom ger
gälla nämligen påskiktgränsertvåkommerFrån år 1999 att en

medskatten stiger 20där den statligaungefär nivå som nusamma
där ytterligarekronorinkomst på 389 600vid taxeradoch% enen

medsker 5 %.skatteuttag till staten
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Sverige

flesta fallInkomst fiske bedöms i de inkomst närings-som avav
innebär inkomsten skall beräknas enligt bok-verksamhet, vilket att

den mån dessa inte strider bestäm-föringsmässiga grunder i mot
kommunalskattelagen. Härmed inkomster ochmelserna i attavses

sker praktikenutgifter Periodiseringen iperiodiseras. vär-genom
lager vid räkenskapsåretsdering fordringar, skulder, ut-av m.m.

gäng.
enskilda ochPeriodiseringsfonder aktiebolag, näringsidkareger

möjlighet nettointäk-delägare handelsbolag 25 %i avsättaatt av
till fond återförasskallVarje års avsättning görsten. en egen som

efter det beskattningsår för vilkettill beskattning femte åretsenast
ochFörfarandet enkelt kräver inte någraavdraget medgetts. är

eller liknande. siganalyser balansräkningar Det rör ett rentomav
inkomstdek-alltså samband meddeklarationsavdrag och igörs att

larationen upprättas.
expansionsmedel år 1994reglernaGenom tillkomsten omav

delägare handelsbolag möjlighetnäringsidkare och ienskildagavs
medel. Vid be-med lågbeskattadeexpandera verksamhetsinatt

näringsverksamheten får avdrag förräkning intäkten görasav av
expansionsmedel. På avsättningen betalasavsättning till sär-en

expansionsmedelsskatt, uppgår till 28 %.skild skatt, Närsom av-
beloppetbeskattning det återfördaåterförs tillsättningen utgör

medbeskattas på vanligt och beläggsskattepliktig inkomst och sätt
tidigarepensionsavgift, samtidigt denegenavgifter allmänoch som

förtillgodoförs. Takbeloppeterlagda expansionsmedelsskatten
verk-det baseras kapitaletår och på iavsättningen varjeprövas

resulta-utgång. viss formsamheten vid beskattningsårets En av
därför ske med dettatutjämning mellan olika år kan system.

regler begränsad betydelse dåfiskets del dock dessaFör är av
oftast låg. Ofta de viktigaste påkapitalbehållningen ärär posterna

nedskrivet värde, dels, på passivsi-balansräkningen dels fartyget i
oftafartyget storlek och intedan, skulderna på ärsom av samma
fiskare dessutom s.k. manslotta-flertaletsällan högre. Det ärstora

del fartyg ochi redskap.dvs. företagarede utanär menre, egna
fördelarnaunderlag för utnyttja isaknar därförDe att systemet
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Därtill kommer reglerna krångligamed expansionsmedel. äratt
kombinationoch svåra överblicka speciellt i med andra regleratt

periodiseringsfonder.såsom räntefördelning och
tredje område direkt kan rubriceras resultat-inteEtt som som

användas förreglering ändå kan högtmötaatt ett pro-men som
skatteuttag reglerna räntefördelning. Vid positivgressivt är om

näringsidkaren be-räntefördelning tillgodoförs schablonmässigten
räknad avkastning det kapitalet i verksamheten. Avkast-på egna

beskattas kapitalinkomst med skattningen 30 %.en omsom en
Dockräntefördelning frivillig. krävs kapitalet vidPositiv är att

för denna ränteför-beskattningsårets ingång positivt positivaär att
räntefördelningdelning skall Negativ obligato-lov ärgöras.att

beräknad läggs tillrisk och innebär schablonmässigt räntaatt en
och stället dras fråninkomsten näringsverksamheten i kapi-av av

till lägre avdragseffekt.talinkomstema, vilket leder en
kan vålla för ñskefö-räntefördelningen problemnegativaDen

med låga kapitalvärden.för båtägare Delvisi synnerhet ärretagen,
redogjorts för underdet problematik avsnitt 5.3.2samma som om

värdeminskning. skuldsättning eller snabbare avskrivningFör stor
de tvingande reglernakan leda till negativamorteringän att om

räntefördelning tillämpas.skall
möjligheten till reglering medLämpligheten och mellan årenav

harhjälp värdeminskning redovisats i tidigareavdrag för av-av
snitt.

Danmark

räntefördelning finns. oli-Regler de svenska Tvåmotsvarande om
virksomheds-ka finns tillgå, antingen utnyttjavägar attatt

skatteordningen" beräkna kapitalavkastningen enligteller att
"kapitalafkastordningen. Vid inkomster kr enligt244 600över

norrnbeloppet kan det företagsekono-det år 1997 gällande vara
bäst °virksomhedsskatteordningen. Bådamiskt använda vä-att

kapitalbeskatta del näringsintäkten ochmöjlighet attgarna ger av
förskottsskatt resultatutjämnabetalning på 34 % näratt mot av en

resultatet verksamheteni svänger.
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funnits inkomståretinvesteringsfond hartillAvsättning men
kunde ske.avsättningför vilketdet sista1997 var

möjlig-generelletableringskontoreglernadanska ärDe enom
betydelse förkan hagäller fisketenbarthet inte stormen somsom

fylltinte 40fiskare. Löntagarerekryteramöjligheten att somnya
bank.sådant konto inettointäkten påkan betala %år in 25 ettav

inkomsten.skattepliktigafrån dentill avdragInbetalningen rättger
in 50 000kan alltidkr och000inbetalning 5 sättaMinsta är man

kr.
och kantio åretablering inomförskall brukas uttagKontot en-
få lossverksamhet. Förför etableringdast ske att pengarnaenav

fast-enligt det år 1997krmåste 162 100krav, bl.a.ställs det vissa
inventarier,maskiner,för köpanvändasnonnbeloppetställda av

och goodwill.rättigheter Därutövertidsbegränsadeellervarulager
anskaffats förheltanvändas för inventarier rö-kan sompengarna
också krav påbyggnader. finnsDetavskrivningsbararelsen och att

månadeni50 timmargenomsnitt minstskattskyldige arbetar iden
i verksamheten.

efterbeskattaskontomedlen påinte sätt,Använder avsettman
medlenfunnits på kontot. Harmedlenmed år5 % somperman

efterbeskattasför etablering,och intepå kontotstått tio år använts
förbeloppet förutom 5 %dethelaförmed 100 % avsatta var-man

alltsåuppgårEfterbeskattningenpå kontot.inneår beloppet stått
beloppen.avdragnaunder årentill de150 % av

tidigareredovisadefinns iavskrivningsreglemadanskaDe av-
snitt.

Norge

Även kapitalbeskatta delmöjlighet nä-hari Norge att avman
kapitalavkastning.för "beregnetreglernaringsinkomst genom

vill till-mellan och 120vilkenväljer självMan procentsats man
ingåendedengenomsnittetberäknasunderlagetlämpa och avsom

verkat rörelsen.tillgångar iförbalansen vissaoch utgående som



SOU 1999:3 Kapitel 5 85

Resultatreglering i samband med5.3.4

fartygsbyte

Sverige

de flesta branscher kan byte förInom inventarier verksam-ett av
heten ske objekt och i fall kan byte tidsmässigtobjekt mot vart

skatteproblematiken löses densamordnas så nettoredo-att genom
avskrivningsreglema tillåter. åkare med lastbil,visning Ensom en

ordna så leverans denskall bytas, kan lätt bilen skerattsom av nya
samtidigt med försäljningen den gamla antingen direkt till bilfö-av

företaget anvisad kund. Hur byteeller till kan tillretaget en av
inom fiskets område beskrivs exempel nedan.i

fartyg varit föremål för avskrivningNär ett avyttrassom upp-
fram försälj-står normalt skattepliktig vinst räknassom somen

ningspris med för det skattemässiga restvärdet nedskriv-avdrag
värdet. Förfarandet likartat alla länderna.iär trena

svenska reglerna värdeminskning enligt restvärdemetodDe om
och räkenskapsenlig metod medger försäljningsintäktenatt av-
skrivs kvarvarande restvärden på hela inventariebeståndet vidmot
årets slut, ersättningsanskaffning skettdvs. underäven mot som

beskattningsår. överförs och för skatte-På så i sigsättsamma en
nyanskaffning. normalfallet blir detpliktig vinst inte frågai Ien

då ersättningsanskaffningennågon beskattning vinstenom av
inkluderaröverstiger den mån restvärdet andravinsten. I in-även

fårventarietillgångar, ytterligare fartyg, restvärdet påävent.ex. ett
dessa avräknas.

omfattar endastEnbåtsrederier, dvs. partrederier fartyg,ettsom
särskilt eftersom det finnsinte något restvärde bety-är utsatta av

fartygdelse, hänförligt till eller andra inventarietillgångar,annat
vilket eventuell försäljningsintäkt kan skrivasmot en av.

fiskeföretag med fartyg ochInom istörstaett ett stort settsom
enda uppkommer vid försäljning oftainventarietillgång vinst påen
inventariekontot. Problemet enkelt detinte så låter sig lösasär att

direkt byte mellan två båtägare med samtidig leverans.ettgenom
undantagsfall sammanträffar omständigheternaEndast i så väl att
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någonnormaltuppstår intefalldessaske.kan Idirektbyteett
flerkanskeellervanligastedetställetskatteproblematik. I att treär

bytesaffáren.inblandade ifartyg är

Exempel 1
ändradgrundÄgaren fartyg påbehövertill fartyg A ett annat av

till fartyg Bkontaktat ärharfisket. Han ägareninriktning somav
Ägaren fis-fortsättafartygtill Bfartyg. attsälja sittvillig att avser

intresseradhanfartygintresserad A ärinte utanket, avär avmen
Ägaren förr-säljer dock intetill fartyg Csalu.tillfartyg ärsom

Ägaren funnithartill fartyg Afartyg.funnitsjälvhan annatettän
denaktuelltendastaffärdennafartyg ärtillköpare sitt ommenen

består iproblematikbeskriver attExempletske år.kan i somen
finns in-och detta inteersättningsfartygtill söker attC ettägaren

säl-kanfartyget Cinblandad. inteOmfartygden krets ärsomom
finnerintegrundpåbeskattningsår ägarenattunderjas avsamma

altemati-införtill fartyg Cstårköpafartyg ägarennågot attannat
denbeskattningundvikaförtrippelbytetblockera att avattven

endastför honombud på tem-läggaeller ettdolda ettattreserven
ochCfartygförsäljningenfullföljakunnaobjekt för attporärt av

skatte-anskaffningen. Denna typvinstendirektavskriva mot av
ekonomisktbliriskerarmellanlandningbetingad attmässigt

diskutabel.skattemässigtosund och
mångakanverklighetenkompliceratsigExemplet ter men

fartygstill-ochlicenserFöretagsforrn,komplex.bligånger än mer
bilden.kompliceraytterligarestånd kan

fle-lösabli frågakandetocksåframgår attexemplet attAv om
loppetfartygsaffärer inomkomplicerade,för sig sammaavvarra,

hosskall skedoldbeskattningför intebeskattningsår att reservav
fiskaresamtligaexempletIinblandadede ägarna.någon avserav

tidigare. Detförvärvskällafisket idrivafortsätta somatt samma
ihuvudinventariet nä-byteendastsåledessig ett enrör avom

framöver.skall beståringsverksamhet som
841statistik 1tillgängligenligtSverigefanns i1998Under år

utgjordefiske. dessaAvyrkesmässigtanvändes inomfartyg, som
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definition, dvs. 4m.12 Ettsjölagens391 skepp enligt översteg x
partredare, dvs. flera delägare.har flerafartygdessaantalstort av

uppgick antalet fartygsbytenFiskeriverketEnligt uppgift från
Antalet nybyggnationer 8år 1998.till understycken270 var

stycken.
fartyg föremål för ägarbyten iandelar iSåväl fartyg är av-som

efterefter fiske liksomfartygsinnehavetsikt typatt avanpassa
kostnadseffektivtavsikt drivaiägarkonstellationlämplig att ett

fiske.omständigheternaoch efter anpassat
och anskaffningskost-överlåtelsesummorkanBeloppsmässigt

åtskilli-hundratusental kronor tillalltifrån någotnader sigröra om
tiotals miljoner kronor.ga

med följandeillustrerasfartyg kan skattemässigtByte ex-av
empel.

Exempel 2
inventarietill-fartyg och diverse mindrefinnsenbåtsrederierI ett

kro-värde miljoneroch bokfört på 1,2till skattemässigtgångar ett
skatteplik-kronor uppstårfartyget säljs för miljonerOm 2 ennor.

direktavskrivaskronor. Vinsten kanpå miljonertig vinst 0,8 mot
eller beskattas ochnyanskaffats under året,inventarier, re-som

%regler för periodiseringsfond 25sultatregleras enligt gängse
kapitalbehållningen.för expansionsmedel baserat på Re-eller

beskattas sedan på vanligtsultatet efter regleringardessa sätt som
till oväsentligavilket leder inteinkomst i näringsverksamheten, att

betingad försäljningsvinsten.belopp till skattmåste avsättas av
ersättningsanskaffningen påverkas negativtSjälvñnansieringen av

vilketvidare drift blir högre,och kapitalkostnaden för företagets
lönsamhet.försämradger

Exempel 3
och medanskaffade successivtfartygfyrafinnsflerbåtsrederiI ett
miljoneroch bokfört värde 5skattemässigtsammanlagtett om

kro-fartyget säljs för miljoneranskaffade 2det förstkronor. Om
utnyttjandelikadirektintäktkan denna mötas stortettgenomnor

försäljningsin-någon delinnebär interestvärdet, vilket att avav
beskattad under försäljningsåret.blirkronormiljonertäkten 2om
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gäller fartygetDetta det försålda skulle helt avskri-även om vara
tydlighetens skull bör påpekas den minskningFörvet. att rest-av

värdet denna nettosalderinguppkommer ligger kvargenomsom
dold vilken förr eller kommer beskattas.attsom en reserv, senare

begränsad överföringsvenska reglerna medger i omfattningDe av
den skattepliktiga till kommande beskattningsår. Möjlig-vinsten
heterna direktavskriva kräver försäljning ochvinstenatt att nyan-
skaffning beskattningsår.sker under inte detta skeKansamma
beskattas inkomstvinsten näringsverksamhet och de tillsom av
buds mildra beskattningseffekten by-stående möjligheterna att av

finns räntefördelningsregler, periodiseringsfond och regleritet om
till expansionsmedel. regler nonnalt till-avsättning Dessa inteär

räckliga och de kräver skatt erläggas kapitalskattmåsteäven att
30 % eller expansionsmedelsskatt 28 %.

Försäkringsersättningar vid bl.a. förlisning jämställsutgessom
skattemässigt försäljningsintäkt.med dessa fall beskattas inteI
vinsten. Belopp till storlek kan ställetersättningens i avsättasupp
till vilken kans.k. ersättningsfond, disponeras inom år. Någ-treen

ekonomiska garantier krävs inte. Däremot felaktigärra en an-
vändning eller "icke-användning" fonden för be-nyinvesteringav
lagd återföring till beskattningmed påslag vid på 30 %.ett

Skatteproblematiken vid byte och försäljningar denär, som
uppfattas och den beskrivsinom branschen i exemplensom ovan,

försäljningdet föreligger risker i samband medatt att man en av
fartyg eller fartygsandel skatta den doldatvingas av reserven

fartygvärdet bokfört värde på det eller den fartygsdelöver som
risk blir akut försäljningen underDenna näravyttrar. sammaman

beskattningsår följs nyinvestering. bilden ingår ocksåinte Iav en
fiskeföretagen mycket liten omfattning harinom i änatt man mer

fartyg försäljningsintäkten därför kanoch inte mötasett att av
restvärde inventarietillgångar.på andra

oftaVid fartygsförsäljningar uppkommer avsevärda skattemäs-
värdeminskningsreglernassiga vinster konstruktionsom genom

kan avskrivas under förutsättning dessanyinvesteringarmot att
sker under beskattningsår. Förfarandet enkelt och myck-ärsamma
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skatta vins-intetvingasfinansieringssynpunkt. Manbra frånet av
användas förställetkan ifartyget. Vinstenförsåldapå detten

företaget.verksamheten i
försäkringsersätt-uppkommitförsäljningsvinsten"Om genom

andrumersättningsfond, Vilkettill ettkan vinstenning avsättas ger
den enda kvarva-möjlighetnyinvestering. Denna äreventuellför

investeringsfond.rande typen av
det inomsåledesspecifiktproblem såfiskets är attDet görsom

mel-sker direkthuvudinventarietbytefisket ovanligt ettär att av
branscherandraivilket kankontrahenter,lan två äga somrum

dra på ti-Fartygsbyte kantaxiåkerier.ellerlastbils- utbuss-,t.ex.
nyinvesteringenfartyg.inblandade Närtvåfleroch omfattaden än

problem.dåuppkommerbeskattningsårsker underinte samma
endastnormaltoch denna kansker mötasBeskattning vinstenav

expansionsme-tillperiodiseringsfond ellertillavsättninggenom
krä-tillämpa,svåraexpansionsmedel,fördel. Reglerna är attsom

utgångbeskattningsåretsvidkapitalunderlagdessutom ett somver
till avsättningen.grundar rätt

utbyttmedverksamhetenfortsätta ettföretagEtt attavsersom
den uppkomnanödgas skattasåledeskanhuvudinventarium av
bokfört värde.ochmellan reelltskillnadendvs.dolda reserven,

för moderniseringkapitalanskaffningenförsvårasDärigenom av
fiskeriverksamheten.

Danmark

fördvs. underlagetsaldoregler,s.k.enligtVärdeminskning sker
förmed tillägg nyinveste-ingående värdetdetavskrivningen är

nettometod lik-försäljningar, dvs.föravdragoch medringar en
resterandeavskrivning påmed 30 % vär-nande den svenska, men

Värdeminskning finnsräkenskapsenligtillmotsvarighetNågonde.
inte.

regler från dedanskaskiljeravgörandeVad på sättettsom
saldonnegativatillåterbeskattningenvidsvenska är att somman

Vissanyinvestering.kan utjämnasnästkommande år engenom
det negativaför utjämningtidenförlängamöjligheter till att av
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saldot finns. Fiskekuttrar specialbehandlas så det räcker be-att att
ställning skett fristensinnan utgång, dvs. året efter försälj-

fartygningsåret. innebär säljs år ochDetta 1 det utgåen-att ettom
de negativa saldot obeskattad vinst då 500 000 kr så kanär
fiskaren december år med beställa2 ersättnings-vänta t.0.m. att ett
fartyg sedan levereras år och då kan3 vinsten på 000 kr500som
eller del därav kvittas bort.

Dansk skattelagstiftning också möjlighet till förskottsav-ger
skrivning i samband med nybyggnation skepp. Reglerna med-av

kontrakterad30 % köpesumma kan dras innan leve-attger av av
skett. Reglerna i identiska med upphävdaär stort settrans numera

regler i Sverige nedskrivning skeppskontrakt.om av
olikhet också DanmarkEn i räknarär attannan man om av-

skrivningsunderlaget de fall säljaren sambandi i med affären er-
bjuder kredit, avbetalningsköp.dvs. i fallnärmast av

Norge

Uppkommen vid försäljning fartyg eller fartygsandelvinst kanav
till "gevinst- tapskonto. Avsättning vinst vid far-avsättas og av

tygsförsäljning skall enligt denna metod avskattas med 20 % per
år. saldogrupperVarje inventarier behandlas förgrupp av var
sig.

Tänkbara åtgärder5.3.5

möjligheten resultatreglera mellanI åren vad vanlig lö-att avser
pande verksamhet fisketinom de svenska reglerna någotär snarare

förmånliga de norska i jämbördiga med deän stort settmera men
danska.

fallde där de skattebelastningama kanI uppkomma medstora
svenska fartygsbyten.det dock vid således härDetär ärsystemet

fråndet konkurrenssynpunkt skulle angeläget förbätt-attsom vara
de svenska reglerna eftersom de kan leda till avskattningarra av

relativt dolda bransch behöver möjlighetistora attreserver en som
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verksamhetenförränskattaoch intekonsolidera sig reservemaav
upphör.

saldon beskattnings-imed negativamöjlighetendanskaDen
kan,och lättförståelig. Denenkelmycketdärvidhänseende synes

Danmark, för-fristen iförlängningfallsåsom i vissaprecis avav
säkrasbeloppetskatten på t.ex.villkormed attett genom,omses

garanti.ekonomiskformnågon av
krä-värdeminskningräkenskapsenligförreglernasvenskaDe

finnsöverensstämmelseochårsbokslutbl.a. upprättats attattver
uppfyller iförsta kraveträkenskapema. Detiavskrivningenmed

ochredovisningsambandet mellanochfiskeriföretagde flestadag
framgårvilket bl.a.ifrågasätts,alltmerharinkomstbeskattning av

RSVpubliceraderapportserieRiksskatteverkets rapporteniden
inkomstbe-ochredovisningmellanSambandet1998:6Rapport

redovis-frikoppling mellanökadDiskussionenskattning. om en
sammanhanget. Detbeakta ivärdkanbeskattningoch attning vara

påtidigaremedgavsbalansvärdennegativapåpekaskan att varu-
ändringsamband meddock bort iMöjlighetenlagertillgångar. togs

varulagervärderingen.rörandereglernaav
tillÄven vinstenöverföringmedmodellen ettnorskaden av

förluster,ochvinstersamlardärtapskonto",gevinst uppmanog
alternativ.är ett

far-de tidigaremycket liknarmöjlighet,tekniskEn somannan
tillämpningförmöjligheternautvidgakantygsfondema, att avvara

enfar-fartyg iförsäljningomfattaersättningsfondema ävenatt av
händel-den ilösningdennafördel med är attklartygsrederier. En

på-utlöserfonderade vinstenden ettanvändningfelaktig avse av
missbrukförRiskenmed 30 %.beloppetskattepliktigadetslag av

minimal.därförtorde vara
någotsig inte idiskuteratsåtgärder rörtillmöjligheterDe som

periodiserings-s.k.endastskattesubventionfall utan enomenom
skat-skulle någotsiktPåbeskattas.skainkomstdvs.fråga, när en

allmänna.för detskesåledes intetebortfall
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Punktskatter5.4

Sverige

formbetydelse för yrkesfisket utgår iPunktskatter har avsom
brukoch ofärgad olja förkoldioxidskatt på bensinenergiskatt och

fartyg överstigandeskepp, dvs.fartyg för ändamål. Förpå privat
bränslen,ändamål kanför privatanvänds12 4 änannatx m, som
Ävenfrån fis-försäkran inköpas fritt skatt.bensin,dock inte mot

Yrkesfiskare såle-bestämmelse. kankeflottan omfattas dennaav
koldioxidskattolja ochdes försäkran köpa märkt energi-utanmot

enligt fiskelagen.med fartygstillståndför användning i fartyg
fartygstillstånd, dvs.ñskebåtar medMöjligheten omfattar även

fartyg understigande l2 4x m.

Danmark

Drivmedelmineraloljeprodukter.Miljö- och energiavgift påtas ut
emellertid befriadeoch därövertill ñskefartyg bruttoton5 ärom

från sådana avgifter.

Norge

gmndavgifts.k.från bestämmelsenFiskeflottan undantagenär om
avgift återbetalaskoldioxidavgift mineralolja. Erlagdoch på av

utbetalasdet återbetalade beloppetPåGarantikassan på ansökan.
återbe-omfattas ordningensmörjolja inteBensin ochränta. av om

bunkrad avgiftsfritt.mineralolja,talning. hellerInte ärsom
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6 Utredningens överväganden och

förslag

6.1 Inledning

Utredningen har i tidigare kapitel redovisat de svenska yrkesfiska-
villkor på olika områden jämfört med villkoren för danskarenas

och norska fiskare. Enligt utredningens mening det viktär storav
villkoren så långt möjligt likvärdiga föratt fiskarena inomär EU.

Detta förutsättning de skallär kunna konkurrera likapåen om
villkor. Utredningen har därför valt jämföra villkoren i Sverigeatt
med Danmark också Norge, påverkas EES-gentemotmen som av
avtalet.

Det framför allt på två områdenär utredningen kan konsta-som
det föreligger påtagliga skillnader mellan ñskarenastera att villkor

i Sverige, Danmark och i Norge. delsDet gäller det s.k. yrkesfis-
karavdraget inte storleksordning förär svenskasom av samma
fiskare för danska och mindre för norska fiskare,än delssom som
gäller det regler för beskattning vinst vid avyttring anlägg-av av
ningstillgångar, för fiskets del främst fartyg.

Utredningen redovisar inledningsvis villkoren för beredningsin-
dustrin eftersom yrkesñskets villkor i så hög grad påverkar indust-
rins förutsättningar.

6.2 Beredningsindustrin

betänkandetI SOU 1997:25 Svensk på EU-fat konstaterasmat
livsmedelsindustrin Sveriges viktigasteatt industrierär ochen av
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tillverkningsindustrins ef-delbranscherden mättär näst största av
miljarder kronor den tredjeproduktionsvärde 120 samtter ca --

Produktionens värdeantalet sysselsatta.efterstörsta mätt motsva-
tillverkningsindustrins totala produktionsvärde och14 % avrar ca

syssel-det totala antaletlO %antalet sysselsatta motsvarar ca av
tillverkningsindustrin.isatta

således industriellt och försörjnings-Livsmedelsindustrin är
Livsmedelsindu-den svenska ekonomin.viktig sektor imässigt en

spridda industriema Sveri-de regionalt iocksåstrin är mesten av
produktionen tenderar Förutsättningar-den lokalaoch växa.attge

finns främstexpansion på denlivsmedelsindustrinsför öppnana
EU-marknaden. närområ-I Sverigesstarkt konkurrensutsattamen

Östersjön och marknad fram.dessutomde växer storrunt en ny
för livsmedelsindust-möjligheterdärför angeläget skapaDet är att

des-marknadsmöjlighetema. underDettillvara derin äratt ta nya
fiskberedningsindustrinyrkesfisket ochförhållanden somsa nya

har verka.att
råvaruproducent till bered-betydelseYrkesfisket har stor som

med beredningsindustrinningsindustrin. Tillsammans svarar yr-
del livsmedelsindustrinsför förhållandeviskesfisket stor aven

förädlingsvärde.saluvärde och
yrkesfisket och beredningsin-fickEU-medlemskapetGenom

Inträdetinternationell marknad. i EUtillfritt tillträdedustrin en
fiskbered-fri försläppteshandel och konkurrensinnebar att

handelsavtalofördelaktigatidigare på grundningsindustrin avsom
be-EG-marknaden; gemenskapenstillträde tillhaftmed EG inte

tillträde till den svenska markna-fritthade dockredningsindustri
konkurreraberedningsindustrinkanmedlemskapetden. Genom nu

villkormarknaden och på likavillkor denlika påpå gemensamma
efter EU-inträdetUtvecklingenñskberedningsindustrin i EU.med

bered-och expansionsvilja inomframtidstroökandevisar på en
ningsindustrin.

yrkesfis-ñskberedningsindustrins utveckling finns iförBasen
fördocktilldelats Sverigefángstkvoterket. sätter gränserDe som

beredningsindustrin med råvara.förseyrkesfiskets möjligheter att
medförse beredningsindustrinomfattning kunnaiFör störreatt
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råvara har svenskt yrkesfiske ändrat inriktning ökat konsum-mot
tionsfiske och landning sådan fisk i svenska hamnar. be-Förav en
redningsindustri med råvarunära produktion den enskilde råva-är
ruproducentens konkurrenskraft betydelse. konkurrens-Ettstorav
kraftigt svenskt yrkesfiske kan hjälpa beredningsindustrin att ut-
veckla, stärka och försvara sina internationella positioner.

Översiktlig6.3 jämförelse med Danmark
och Norge

Enligt direktiven skall utredningen bl.a. kartlägga och analysera
svenskt yrkesfiskes konkurrenssituation och konkurrensvillkor i
den förändrade situation medlemskapet i EU innebär. jäm-Ensom
förande analys med främstaSveriges konkurrentländer skall belysa
grundläggande förutsättningar för svenskt yrkesfiske hur fis-samt
keripolitiken formi regelverk och offentligt stöd påverkar kon-av
kurrensförhållandena. Kartläggningen och analysen skall även om-
fatta jämförelse skattevillkoren.en av

Som inledningsvis redovisats har utredningen kartlagt konkur-
renssituationen och konkurrensvillkoren med Danmark och Norge.
Vår geografiska närhet till Danmark och Norge dem till våragör
främsta konkurrentländer. och förI sig Norge inte medlemär i EU.
Genom EES-avtalet har emellertid viss norsk fiskråvara fritt till-
träde till den marknaden. De länderna konkurre-tregemensamma

således med råvaran på marknad.rar samma
Utredningen har definierat antal områden och undersökt iett

vad mån yrkesfiskama verkar under konkurrenslika villkor på re-
spektive område. Därvid har utredningen i första hand utgått från
den fiskeripolitikens förutsättningar inom marknadgemensamma
och struktur. Norge omfattas delvis dessa bestämmelser. Ge-av

EES-avtalet har ocksåNorge antagit EG:s regler konkur-nom om
vilket omöjliggör för Norge på dessa områden stödjaatt nä-rens,

ringen på enligt EG-rätten otillåtetett sätt.
Statskontoret fick i maj 1994 regeringens uppdrag utredaatt

svenska fiskares arbetslöshetsförsäkring. decemberI 1994 redovi-
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haruppdraget till regeringen.sade Statskontoret Rapporten över-
därför studerat reglernaUtredningen harlämnats till utredningen.

de länderna.iför arbetslöshetsförsäkringen tre
olika punktskatter kan haundersökthar ocksåUtredningen om

betydelse för konkurrensen.
generellautredningen konstateraöverväganden kanVid sina att

förstfiskaren finns.den enskilde inte Detdirektstöd riktade ärmot
bidrag.kan påräkna stöd eller Ut-fiskareni vissa situationer som

gäl-och förutsättningarvilka villkorundersöktredningen har som
stöd eller bi-enskilde fiskaren fådenför förler möjligheterna att

resultat.länderna följandemellandrag. jämförelseEn ger
fiskare undersvenska och danskaverkarstrukturområdetPå

fiskare harmöjligheterstrukturordning. Degemenskapens ensom
anpassningsituationeller bidrag ifå direkt stödatt som avseren

ellerm.m., nybyggnationskrotningñskeansträngningen mo-av
reglerna kanförregler. Inomdernisering begränsas EG:s ramenav

bidragstöd ellerstorleken påsåtillämpningen variera i motto att
nivålagt sig på lägreharkan olika. Sverige änI t.ex. enmanvara

där inrikt-Danmark,stöd till skrotning. Iden tillåtna frågai om
bidragssatsema iflottkapaciteten, liggerreduceraningen varit att

har varittillåtet. Avsiktenmed vadnivå uppmuntra attär attsom
stöd-olikhetflottan. Dennagamla fartyg uppvägs atttas ut avur

itid tillämpats Dan-under lång intenybyggnationordningen för
år 1999.till delenhärvidlag planerasmark; ändring avsenareen
de bådaifartyg tillämpas likamoderniseringStödordningen för av

stillaliggande.för Dennabidragvisstländerna. harI Sverige getts
bidrag ellerdärDanmark. På områdentillämpas inte istödordning

till denstöd inte riktashelhet, dvs.stöd näringen somsomavser
lika de bådabehandlingen i i länder-enskilde fiskaren settär stort

na.
finansieringnationellt stöd till fiskeri-Danmark visstI avges

fiskare förstöd tillrådgivningenkonsulenter inom samt unga
begagnat fartyg. Sådanaellerförstagångsanskaffning nytt na-av

utgår svenskt nationelltSverige.tionella stöd i Däremotutgår inte
vidisbrytarhjälp svåra isvintrar. Vi-fiskeflottan formstöd till i av
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dare finns möjligheter till lånegaranti för inköp begagnat fartygav
sambandi med förlisning tidigare fartyg.ägtettav

Även i bidragNorge utgår vid nybyggnation eller ombyggnad
fartyg. Fartyg med längd 15-34 prioriteras andraav en av m men

fartyg inte uteslutna från möjligheten erhålla bidrag. Bi-är att
dragssatsema lägre i Norge i Sverige och Danmark. I Norgeär än
utgår bidrag7,5 % i vid nybyggnation och 3,75 % vid ombyggnad.
I Sverige bidraget vid nybyggnation25 % och i Danmarkär utgör
bidraget 30 Bidraget för modernisering%. 40 % i Sverige ochär

Danmark. Skillnaderna30 % i bidragssatsema ställer själv-större
finansieringskrav den norske fiskaren.på finnsI Norge dock en
rad möjligheter förmånligatill lån på relativt villkor. Vidare finns i

fördelaktigaNorge lån eller bidrag stöd till näringens utveck-som
ling, låt frågan stöd bedöms näringsneutralt, dvs.att stö-vara om
den står till alla näringars förfogande med undantag förvissaav
fiskerinäringen öronmärkta medel. kan skrotningsbidragI Norge
under vissa förutsättningar utgå det fiskeflottanäven uttagnaom ur
fartyget med I Sverige och Danmark kan bidrag tillersätts ett nytt.
skrotning endastmedges skrotat fartyg inte medersätts nyttom
tonnage.

På marknadsområdet verkar svenska danskaoch fiskare under
EG:s marknadsordning. Tillämpningen ordningen i de bådaav
länderna i likartad. Danmark har under år dockär stort sett senare
tillämpat producentorganisationema fastställt återtagsprisett av

legat +10 % återtagspriset.närmare I Sveri-som av gemensamma
har producentorganisationemas legatåtertagspris ungefär i nivåge

med det återtagspriset.gemensamma
förekommerI Norge inte återtag. skildaDe "salgslagen fast-

ställer emellertid minstapris under vilket fisk fårinte försäljas.ett
Genom salgslagens agerande på marknaden deras inflytan-samt
de frågori rörande beståndsvård, beståndsutveckling, und-m.m.
viks överskott. Fiskarena kan således räkna med i allmänhetatt

fisken.avsättning tillförsäkras därigenom,De likheti medav
svenska och danska fiskare, skäliga inkomster. Skillnaden består i

svenska och danska fiskare alltid avsättning sinatt garanteras av
fångst. Stödet till återtagen i Sverige och Danmark bidrag. Iär rent
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marknadsområdet intestöd inomemellertidfinnsNorge ett som
med fángsttop-tillfällenVidDanmark.ochSverigeförekommer i

delarnadeiberedningsindustrinkanvissa avarter norraavpar
Efterfångstmängdema.alltfördehandalltid storalandet inte ta om

anvisasFiskarlagoch Norgesnorskamellanförhandlingar staten
profilregionalStödet hartransportstöd.tillmedeldärför årligen en

från defisktillanvändshuvudsakligen transporterdeteftersom av
Härigenomsöderöver.beredningsindustrintillfylkenanordligaste

och be-ekonomiskt riktigt sättpåvärdefull etttillvaratas resursen
Transportstödeteffektivt.utnyttjaskanredningsindustrin upp-mer

förmånkronor. Dennanorskamiljonertill 311998under årgick
fördelardevälfår uppvägafiskerinäringnorskför somanses

reglermarknadsordningensharfiskaredanskaochsvenska genom
Sve-iframhållas återtagensammanhanget attkan iåtertag. Detom

3,5tillår 1998underuppgickochkraftigtminskatharrige ca
kronor.miljoner

handförstajämförelse iböruppfattningutredningensEnligt en
kon-UtredningenDanmark.ochSverigeEU-ländemamellanske

fiskarenaförvillkorenoch attförutsättningarnadärvid attstaterar
likartade. Vissamarknadsordningen ärstruktur-enligtstödfå resp.

emeller-olikheterdock. Dessa ärfinnstillämpningenivariationer
konkur-ändrade kanstorleksordningen attdentid inte ansesav

mark-struktur-EU:sinteomfattasNorgerenssituationen. resp.av
nadsordningar.

vill-stöd på ifiskarena stortkanstrukturområdetPå samma
dockBidragssatsemaDanmark. ärochSverigefiskare ikor som

förhållandedettastödmöjligheter vägerandralägre uppsommen
vissaundervid skrotningBidrag ärförfogande.till näringensstår
Medländerna.övrigadeiföimånligare i Norge änförutsättningar

har i Norgeförhållandenageografiskatill dehänsyn mantagen
fördel förtilltransportstödpåmarknadsområdetinom satsavalt att

beredningsindustrin.ochyrkesfisketbåde
delvismarknadsområdenaoch ärstruktur-påstödenNivån

emellertid inteskiljer siginriktningStödensländerna.mellanolika
markriadsområ-ochstruktur-Påländerna.demellan trenämnvärt
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dena har svenska yrkesfiskare enligt utredningens uppfattning lik-
värdiga villkor i vid bemärkelse med fiskarena i våra grannländer.

de länderna omfattasI yrkesfiskama arbetslöshetsförsäk-tre av
Vid jämförelse ländernas försäkringssystemring. på fiske-en av

området finner skillnadervissa i såväl förmåner finansie-man som
ring. Arbetslöshetsförsäkringen del ländernas socialautgör en av
skyddsnät med skilda filosofier bakom uppbyggnad. Ensystemens
jämförelse i detta fall mellan länderna skulle leda till slutsat-som

lands kan påstås förmånligtatt ett system än ett annatsen vara mer
lands omöjlig rättvisandepåär Utredningen delargöra sätt.att ett

Statskontorets bedömning arbetslöshetsförsäkringenäven inteatt
strider EU:s konkurrensregler. Utredningen därförmot attanser
arbetslöshetsförsäkringen från konkurrenssynpunkt inte har någon
betydelse.

Utredningen har också studerat skillnaderna i möjligheterna att
skattemässigt resultatreglera mellan olika beskattningsår. Utred-
ningen har funnit skillnaderna mellan länderna inte denatt är av
storleksordning de föranleder något förslag. De skäl utredning-att

funnit för åtgärder inte heller speciella för fisket. Möjligheterären
till resultatreglering finns, krångliga och komplexa. för-än Enom
enkling dessai regelkomplex bör utredas inom den kommitté som

frågor rörande förenklingar i företagsbeskattningen.överväger
Utredningens genomgång pekar konkurrenssituationen imot att

två avseenden påverkas. gäller frågaDet i yrkesfiskaravdragom
och skattefrågor vid byte fartyg.av

detI följande redovisar utredningen förslagsina i dessa avse-
enden.
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Yrkesfiskaravdrag6.4

övervägandenUtredningens6.4.1

yrkesfiskar-jämförtochredovisatavsnitt 5.2har iUtredningen
typfallolikaUtifrånochDanmark Norge.avdraget i Sverige, sex
reglerlandsrespektivetillämpningenVidbelysts.har villkoren av

det norskakonstateratutredningentypfallen har attdepå av-sex
avdra-danskaochsvenskadeöverstigervidanivåmässigtdraget

gen.
avdrag dehögretypfallen klart änireglernadanskaDe ger

danskamed detavdragetsvenskadetjämställasvenska. För att
höjning.oväsentligickekrävs en

beräkningmetod förvilken ettdiskuteratharUtredningen av
han-fiskarkårenenkel förkan attavdragsvensktförhöjt varasom

tilläm-skattemyndighetemapraktisk för attkanochtera varasom
be-avseendendessametoden har inorskakontrollera.och Denpa

fördelar.ha klaradömts

förslagUtredningens6.4.2 om

yrkesfiskaravdrag

ökade lev-föravdragetgällandedetföreslårUtredningen att nu
yrkes-avdrag benämntfiskevidnadskostnader ersätts ett nyttav

yrkesmässigtdeltar idetillkommabörAvdragetfiskaravdrag. som
15 %fårAvdraget utgöradagar.100under minstfiske från fartyg

egenfiskareförellerfisketnäringsverksamhet iinkomsten avavav
kr45 000tillmaximeratfisket ochnettoresultatredovisat varaav

år.per
de svenskayrkesfiskaravdraguppnåsDärigenom ett som ger

avdra-samtidigtdanskamed devillkorjämförbarafiskarena som
levnadskost-ökadeinnefattarAvdragetadministrera.lättär attget
avdragsgillaoch för sigandra inågranader och bör inte ersätta

medAvdraget blirinkomst.för sinfiskare harkostnader som en
enkeltdessutomochtillämpaoch attförståenkeltreglerdessa att
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administrera och kontrollera för skattemyndighetema. Underlaget
bör i princip den s.k. manslotten för partkarlar och nettore-vara
sultatet verksamheten för ensamfiskare. Båda dessa begrepp ärav
enkla tolka och lätta anknyta till ñskarenasatt redovisning iatt
självdeklarationen.

Utredningen har vid vilken nivå på det föreslagnaäven utrett
avdraget uppnår jämförbara effekter med det danska avdra-man

Med hänsyn till skatteeffekter ochget. penningvärde bedömstaget
avdrag på 15 % rättvisande.ett Bedömningen grundas påvara en

jämförelse framgår följande tabeller.som av

Skatteeffekten nominellt för svenskt avdrag 15%om
SEK Antal Saecu ecu

Typfall 1 10 560 1581 500 578 888
Typfall 2 3 200 351 500 175 421
Typfall 60017 1 930 300 578 888
Typfa114 23 400 2 566 400 1 026 211
Typfall 5 21 840 2 394 400 957 797
Typfall 6 10 304 1 130 500 564 855

2 600 3 882 060

ecu/fiskare 1 493

Skatteeffekten nominellt för danskt avdrag

DKK Antal Saecu ecu
Typfall 1 12 378 1 655 500 827 483
Typfall 2 12 558 1 679 500 839 516
Typfall 3 9 624 1 287 300 386 025
Typfall 4 14 412 1 927 400 770 766
Typfall5 12816 1714 400 685 411
Typfall 6 5 196 695 500 347 358

26 00 3 856 559

ecu/fiskare 1 483
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norskt avdragSkatteeffekt nominellt för

NOK Antal Saecu ecu
Typfall 2 500 258 3601 21 999 517 1
Typfal12 500 678863 1 357 573
Typfall 3 091 300 927 2363 27 017
Typfa1l4 641 400 456 56131 830 3 1
Typfall 354 400 341 4275 29 314 3 1
Typfall 224 500 1126 19 443 2 1 155

2 600 6 774 311

2 606ecu/fiskare

md published the Commis-Källa: "Official ECU exchange calculated by Europeanrates
september1998sion

framgår tabeller i bilagadetaljerat underlagEtt mer av

med det fisket börförutsättningar danskaFör skapa jämförbaraatt
storlek gälla. fåockså avdragetsför För gränsövre gräns att enen
beräknas utifrån inkomst påbör dettastår sig antal årettsom en

kr. Omräknat tillmaximalt avdrag på 45 000300 000 kr, dvs. ett
med det danska maximiavdraget.ecu-kurs ligger förslaget i nivå

de fiskare börenkelt kunnaFör på sätt avgränsaatt ett som
kravkomma fråga utredningen vidarei för avdraget äratt ettanser

fiskaren fiske med fartyg och redovisardeltar i yrkesmässigtatt
näringsverksamhet..inkomsten fiske inkomst avav som

vidare haåtnjutande avdraget bör fiskarenkomma iFör att av
dagarfiske under sammanlagt 100varit fullt sysselsatt med minst

Vistel-haft fisket huvudsakligaåret och därvid sin näring.av som
fiskestopp,för fisket eller på grund sjuk-i land med arbetese av

medräknas kvalifikationstiden.dom eller dylikt bör inte i Dessa
regler restriktiva de norska samtidigt enklarenågot änär mer men
och lättare tillämpa.att
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6.5 Skattefrågor vid byte fartygav

6.5.1 Utredningens överväganden

Utredningen har i avsnitt 5.3.4 utförligt beskrivit de Skatteregler
i nuläget gäller bytevid fartyg och har bakgrundsom motav av

beskrivningen funnit behovet skattemässigt kunnaatt resul-attav
tatreglera mellan olika beskattningsår uttalat inom fisket.är Detta
gäller särskilt vid byte huvudinventariet i fiskerirörelse, dvs.av en

vfartyget. Utredningen har därför studerat reglerna i Sverige, Dan-
mark och i Norge. De danska och norska reglerna har därvid be-
dömts ha klara skattemässiga fördelar från periodiseringssynpunkt
och följd därav vad gäller finansieringäven anskaffningsom en av

ersättningsfartyg. Det ligger i sakens lösningen des-av natur att av
frågor väsentlig förär självfinansieringen och därmed kapita-sa

lanskaffningen för modernisering fiskeflottan.av
Utredningen klart beskattnings- och finansieringspro-ettser

blem för svenska fartygsägare jämfört med de två andra länderna.
Ofta tvingas den svenske fiskaren skatta vinsten elleratt storaav
delar den under pågående verksamhet då fartygsbytet endastav är

byte huvudinventarietett medan förvärvskällan består. mångaIav
fall leder beskattningsreglema också till alltför snabba beslut om
ersättningsanskaffningar eller till och med ekonomiskt osunda
"mellanlandningar" tillfälligai objekt.

Utredningen det därför angeläget den be-ytterstser attsom
gränsning de svenska skattereglerna medför i möjligheten tillsom
självfinansiering i fisket avlägsnas. Av dansk fiskeristatistik från
"Statens Jordbrugs- Fiskeriøkonomiske Institut" framgårog att
självfinansieringsgraden år 1996 98 %. Samtal fiskeriav-medvar
delningen vid det danska Fødevareministeriet har också bekräftat

det medvetenär politik frånatt departementets sida fartygenen att
skall "fiskarägda". Jämfört med erfarenheten från Sverigevara
visar sig den danska egenfinansieringen mycket hög. Skatte-vara
frågan bedöms här ha bidragande effekt.

Utredningen vill i detta sammanhang peka regleratt om
uppskjuten beskattning redan finns, i fråga s.k. skogskon-t.ex. om
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realisationsvinstbe-avseendeskogsbrukjord- ochinom samtto
fastighetsförsäljning.skattning vid

behandlasvadpåpekaangelägenUtredningen attär att somom
dvs. inteperiodiseringsfrågor,s.k.heltunder detta avsnitt rör om

fonderas ellervinstenGenomskall beskattats,vinst när. attutanen
ellerdet till högre vinstledernyinvesteringskrivs mot enenav

avvecklingen.slutligalägre förlust vid den

resultatutjämningförslagUtredningens6.5.2 om

fartygsbytevid

förvärvskällabeståendefartyg inomSkattefrågoma vid byte enav
fartygsfondemade tidigare s.k.sedanfunnitsproblemär ett som

därför angeläget1990.juni Detupphörde vid utgången attärav
självfinansieringsgradenökadärigenomåtgärd vidtas förnågon att

fisket.vid inominvesteringar
förstaalternativ till lösning. DetUtredningen har övervägt tre

andrafartygfonder. Detreglerna äråterinförande attär ett omav
gälla för avyttringersättningsfonderutvidga reglerna ävenattom

likhettredje alternativet i"enbåtsrederier". Detfartyg äri attav
inventarietill-saldon" förtillåta "negativade reglernamed danska

ochtill efter försäljningsåretdå kvar åretstårgångar. saldonDessa
skerså inteersättningsinvestering. Omskall då utjämnas genom

återföras till beskattning,ochskall saldot utjämnasdet negativa
näringsverksamhet.intäktdvs. redovisas avsom

då det visar sigtredje alternativetförordar detUtredningen en-
framför alltkontrollsynpunkt ochlagstiftningssynpunkt,frånkelt

helt meddetVidaresynpunkt.från företagarens överensstämmer
Danmark.konkurrentland Detinom EU, ärreglerna i Sveriges

Riksskatteverketsi ikonstatera,också intressant rapport-attatt en
redovis-Sambandet mellan1998:6RSVserie ingående rapport

räken-mellankopplingenföreslåsinkomstbeskattningning och att
modifieras.Skatteregler börskaper och

förinförs möjlighetreglerdärförUtredningen föreslår att om
saldon på in-redovisa negativaskattemässigt fåyrkesfiskare att
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nästkommandesaldon skall utjämnasNegativaventarietillgångar.
för fartygsanskaffningar.skall få ske EttFörlängning med årår. ett

kunna förses med kravskallmedgivande till förlängning ga-om
för skatten erläggs.ranti att
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Kostnadsbedömning7 av

förslagutredningens

Kostnaderna för genomföra det framlagda förslaget yrkes-att om
fiskaravdrag den förhar beräknats minskade skatte-statensom
och avgiftsintäkt följer avdraget ökar från nuvarandeattsom av
nivå till den föreslagna.

Vid kostnadsbedömning det logiskt bortse från socialaär atten
avgifter avsedda direkt de förmånerär mot ut-attsom svara som
går. lägre såledesEn avgift lägre underlag påettmotsvaras av
förrnånssidan. Olika fiskaravdrag därför neutraltnivåer på iärett
detta avseende avgiftsuttag förmåner s.k.då och är att ettse som
nollsummespel. sociala avgifterna har emellertid till och frånDe

Överskatt ehuru de rubricerats sådana.inte vissutgöraansetts som
inkomstnivå 7,5 basbelopp ökat underlag för avgifts-motsvaras
debitering förmåner.inte ökade del de sociala avgif-Dennaav av

endast typfallenaktuell i 4 och 5 och då på inkomsterterna är ut-
basbelopp. storleksordningen7,5 på inkomstbortfallet den-iöver

del beräknasmarginell och inte överstiga miljon kronor.lärna
Utredningen har således valt kostnadsberäkningen utifrångöraatt
avdragets inverkan inkomstskattema och den delpå de socialaav
avgifterna debiteras i inkomstlägen där de inte påverkar för-som
månema.

Tillsammans med Fiskeriverket och branschen har utredningen
bedömt de tidigare berörda typfallen relevanta för svensktsom
fiske. Samtidigt har bedömning antalet yrkesfiskareen av som om-
fattas typfallen också typfallengjorts. I 3 och har6 margi-av
nalskatteeffekten bedömts till och typfallen32 % i och till4 5 i
genomsnitt uträkningen50 %. i tabellen nedan framgårAv att
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kostnaden för ändring avdraget till föreslagna 15 % in-en av av
komsten skulle kosta det allmänna 18 miljoner kronor i uteblivna
skatteintäkter.

l Kostnader för ändrat avdrag för

yrkesfiskare

Vid avdrag med inkomsten.15 % av

ÖkningTypfall Antal Marg Nom Kostnadav
avdrag eff. eff.

Fall 1 500 25 800 0,32 8 256 4 128000
Fall 2 500 7 800 0,32 2 496 2481 000
Fan 3 300 18900 0,32 6 048 1 814400
Fall 4 400 20019 0,50 6009 3 840000
Fall 5 400 19800 0,50 9 900 3 960000
Fall 6 500 80016 0,32 5 376 2 688000

2 600 17678 400
j

Kostnaden kan då beräknas till miljoner19 kronor, avrundatvarav
18 miljoner kronor inkomstskatter och miljon kronorutgör en av-

bortfall avgiftersociala inte förmåner. Avmotsvarasser av som av
de totala skatterna miljoner14,9 kronor kommunalskatt.utgör av
Den totala belastningen på budget för genomförandetstatens av
förslaget därför på miljoner4,1 kronor.stannar

De sociala kostnademas betydelse vid beräkningen statensav
kostnader kan alternativt på Om bortfalletsätt.ett annatses av so-
ciala avgifter skall beaktas i kostnadsberäkningen och beräkningen
således med tillämpning de marginellagöras procentsatserav som
framgår betänkandet SOU 1997:178 Enskilda Näringsidkareav
Översyn skulleskattereglema, kostnaderna i stället uppgå tillav
11,1 miljoner kronor. beräkning lederDenna enligt utredningens
uppfattning emellertid till för hög då inte endast skatte-en summa
delen hela deminskningen sociala avgifterna tagits med;utan av

framhållits medför yrkesñskaravdragettidigare minskatettsom
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underlag för beräkning de sociala avgifterna. Skillnaden mellanav
beräkningsaltemativen uppgår till miljoner7 kronor åtmin-varav

tredjedel hänförlig tillstone soeialavgifterär inteen utgörsom
skatt och huvudaltemativeti beräknats till 1 miljon lcronor.som
Det därför rimligt enligt den alternativa bedömningenattsynes
beräkna kostnader formi minskadestatens skatteintäkter tillav ett
belopp 10 miljoner kronor.om

Utredningens andra förslag berör resultatutjämning vid fartygs-
byte. Förslaget innebär förskjutning i tiden skatteuttaget påen av
den vinst kan ha uppkommit. Någon kostnad försom staten genom
minskade skatteintäkter uppkommer således inte. Genom den upp-
skjutna beskattningen kan emellertid ränteförlust.görastaten en
Utredningen bedömer kostnaden till följd ränteförlustenav som
marginell. Som tidigare påpekats skaffar fartygsägamasig redan i
dag denna skattekredit i resultatutjämnande syfteatt väljagenom
andra lösningar, vilka dessutom inte alltid företagsekonomisktär
tillfredsställande. Mot denna bakgrund innebär förslaget i prakti-
ken inte någon inkomstminskning för staten.

Sammanfattningsvis bedömer utredningen kostnad förstatens
genomförandet förslagen till 4,1 miljoner kronor och vidav en
alternativ kostnadsberäkning till 10 miljoner kronor.
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8 Finansiering

De förslag utredningen lägger framsom medför inte några utgifts-
ökningar. Det statsmakterna fastlagdaav utgiftstaket påverkas så-
ledes inte.

Av direktiven till utredningen framgår emellertid utredarenatt
skall redovisa konkreta förslag till finansiering för eventuella för-
slag innebär utgiftsökningar eller inkomstminskningarsom för sta-

Som tidigareten. redovisats innebär förslaget rörande yrkesfis-
karavdrag inkomstminskning fören 4,1staten miljoner kro-om ca

eller 10 miljoner kronor beroendenor på vilken beräkningsmetod
väljs. Det endastär eventuell belastningsom statsbudgeten för

vilken finansiering skall redovisas.
Jordbruksdepartementet för utgiftsområde 23.ansvarar Inom

för utgiftsområdet anvisas för budgetåretramen 1999 12 mil-nära
jarder kronor. Ungefär 60 % utgifterna finansieras från EU-av
budgeten. De minskade inkomster utredningens förslag ledersom
till 4,1 miljoner kronor alternativt 10 miljoner kronor- bör kun--

finansieras omfördelningna inom förgenom återståenderamen
medel för utgiftsornrådet. Utredningen lägger inte fram några de-
taljerade förslag hur omfördelningen bör verkställas,om villmen
peka på följande.

Inom miljöersättningsprogrammet erbjuds jordbrukare göraatt
miljöåtaganden för vilka de kompenseras för den kostnad eller det
inkomstbortfall åtagandet innebär. Anslutningen tillsom vissa åt-
gärder inom har inte varitprogrammet den förväntade. Detta har
lett till underutnyttjandeett anslaget för budgetåret 1998 påav näs-

220 miljoner kronor. Detan anslagsbehållningarstora sålundasom
har skapats bör enligt utredningens mening kunna användas till att
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infört yrkesfiskaravdrag med-inkomstminskningtäcka den ettsom
för.

här redovisadebelopp i denBelastningen på kommunerna av
bidrags- ochför detinomstorleken får nyaramenrymmasanses

infördes år 1996.ekonomiska utjämningssystem som
konkurrenskraft.yrkesfisketsförstärkatillsyftarFörslagen att

ñskberedningsin-yrkesfisket basen förtidigareSom utgörnämnts
möjlig-fiske underlättarkonkurrenskraftigdustrins utveckling. Ett

därmed ökaexpandera ochberedningsindustrinförheterna att ex-
kommer i sinfiskeprodukter. Dettasvenska tur attpotten geav

dede följhögre beloppbetydligtintäkter tillsamhället än er avsom
åtgärder föreslås.som
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Redovisning9 konsekvenserav av

utredningens förslag

Enligt utredningens direktiv skall konsekvenser för regionalpoliti-
ken, jämställdhetspolitiken brottsligheten och det brottsföre-samt
byggande arbetet redovisas. Vidare skall utredningens förslag prö-

vad gäller direktivet offentliga åtaganden.vas om

9.1 Konsekvenser utredningensav

förslag för regionalpolitiken

Utredningens förslag syftar till stärka konkurrenskraften föratt
svenskt yrkesfiske samtidigt angelägen nyrekrytering till nä-som
ringen säkras. Yrkesfiske bedrivs utefter hela Sveriges kust och
skärgårdsområden. tidigareSom har yrkesñsket sinnämnts satt
prägel på kust- och skärgärdskulturen, b1.a. de sysselsätt-genom
ningseffekter näringen har, särskilt för beredningsindustrin.som

Även beredningsindustrin koncentrerad primär-är änom mer
produktionen den också regionalt fördelad, inte minstär genom
småskalig beredningsindustri. konkurrenskraftigtEtt yrkesfiske,

kan bedrivas under villkor jämförbara med omvärl-ärsom som
dens och därmed säkrar nyrekrytering, skapar möjligheter för be-
redningsindustrins utveckling. Därmed bidrar utredningens förslag
till vidmakthålla och förstärka den regionala balansen.att
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Konsekvenser utredningens9.2 av

förslag på jämställdhetspolitiken

yrkesfisket. Utredningenklart underrepresenterade iKvinnor är
de framlagda förslagen skulle förändra detta förhållan-inte attser

de allmänhet.i
livsmedelsindustrin, vilken fiskbered-svenska inomDen

ningsindustrin har andel kvinnor sysselsatta.ingår, Ettstoren
yrkesfiske kan förväntas till bibehålla ochstarkt bidra ävenatt ut-

därmedöka antalet sysselsatta inom beredningsindustrin och har
försörjning, särskilteffekter på kvinnors möjligheter till ipositiva

skärgårdsområdena.kust- och

utredningensKonsekvenser9.3 av

på brottsligheten och detförslag
brottsförebyggande arbetet

medför konsekven-har funnit förslagen någraUtredningen inte att
brottsförebyggande arbetet.brottsligheten eller detförser

Prövning offentliga åtaganden9.4 av

ochtill fulltVid anslutningen EU valde Sveriges regering utatt
delta den fiskeripolitiken.aktivt i Den gemensammagemensamma

direkt bin-regler blirñskenpolitiken överstatlig politikär en vars
medlemsland. innebär fiskeripolitiken,dande för varje Detta att

jordbrukspolitiken ochtillsammans med den fåtalettgemensamma
andra områden, särställning i det europeiska samarbetet.intar en

medlemsland vidta åtgärder utanförMöjligheterna för detett att
politikområdet starkt begränsade.reglerade således Ge-strängt är

ñskeripolitikenmedlemskapet i EU har den gemensammanom
åtagande.blivit offentligtett
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frånDet uttalad målsättning sida det i Sverigeär statens atten
skall finnas internationellt konkurrenskraftig primärproduktionen
och livsmedelsindustri med förutsättningar expandera. Frånatt
samhällsekonomisk synpunkt kan satsning på yrkesfisket moti-en

med särskilthar för näring, exis-att staten ettveras ansvar en vars
nödvändig med hänsyn till sysselsättningseffektemaärtens men

möjligheter verka starkt reglerade.ärattvars
Enligt Finansdepartementets promemoria Ds 1994:23 Motiv

för offentliga åtaganden bl.a. konkurrensfrågor moti-utgör ett av
för offentliga åtaganden. Huvudansvaret för förbättra kon-attven

kurrenskraften hos det enskildaligger givetvis företaget. för-De
slag läggs fram syfte stärka yrkesfisketsi konkurrens-attsom nu
kraft emellertid åtgärder kan verkställas endast detavser som av
allmänna.

Mot bakgrund deltagande denSveriges i fis-av gemensamma
keripolitiken och den uttalade målsättningen rörande konkur-en
renskraftig primärproduktion och livsmedelsindustri utred-anser
ningen de framlagda förslagen ligger inom för det of-att ramen
fentliga åtagandet. övrigt hänvisas till betänkandetI SOU
1998:24 Fiskeriadministrationen i EU-perspektiv vilketiett en
omfattande analys det offentliga åtagandet redovisas.av
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Författningskommentar

Förslag till lag ändring iom

kommunalskattelagen 1928 3 70:

Punkt 29 till 23 §anvisningarnaav

Den nuvarande bestämmelsen yrkesfiskares till avdrag förrättom
ökade levnadskostnader föreslås slopad. ställetI införs första
stycket särskilt yrkesfiskaravdrag. Avdraget syftar förstai handett
till yrkesfiskarena möjlighet konkurrera påatt villkorattge samma

yrkesfiskare i Danmark och där sådantNorge, avdragt.ex. ettsom
kan avdragetI utgiftergöras. för ökade levnadskost-ävenryms
nader. Det tillkommer fiskare deltar i yrkesmässigt fiskesom
enligt fiskelagen 1993:787 och under beskattningsåret görsom
fiskeresor utanför hemorten under minst 100 dagar. Avdraget
medges endast fiskare redovisar inkomsten fisketsom av som
näringsverksamhet. Anställda fiskare omfattas således inte av
avdragsrätten. Denna kategori har heller inte varit berättigad till
det nuvarande schablonavdraget för ökade levnadskostnader som
yrkesfiskare.

I andra-jjärde styckena regleras hur avdraget skall beräknas.
Utgångspunkten avdrag kan med högstär 15att procentges av
inkomsten näringsverksamhet till den del inkomsten hän-ärav
förlig till under beskattningsåret bedrivet yrkesmässigt fiske före
räntefördelning och avdraget inte får överstiga 45 kr.000att Be-
loppsmässigt detta ungefär det danska avdragetsmotsvarar storlek.
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Underlaget för yrkesñskaravdraget inkomstenutgörs nä-av av
ringsverksamhet före räntefördelning avsättning till perio-samt
diseringsfond och expansionsmedel. skallDärutöver hänsyn tilltas
bl.a. egenavgifter. Vidare skall inte inventarieförsäljningar beak-

Det rimligtinte låta fartygsförsäljningärtas. påverkaatt en av-
dragsberäkningen.

Ikrapträdandebestämmelse

Förslaget yrkesñskaravdrag måste underställas Europeiskaom
kommissionen för godkännande.
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Särskilt yttrande Hansexperternaav

Andersson, ochLagercrantzLena

Fredrik Lundqvist

varit kartläggaUtredarens uppgift har och analyseraatt
yrkesñskes långsiktiga konkurrensförutsättningar ochsvenskt

förändrade situation medlemska-konkurrensvillkor i den som
unionen innebär. Kartläggningen hari den Europeiskapet

i princip jäm-dock i huvudsak tillbegränsats att avse en
förelse för yrkesfiskare i Sverige, Danmarkskattereglemaav

två områden yrkesfiskar-och Utredaren pekar därNorge. ut
skattemässiga villkor skiljer sig i de olika länderna.nas

fråga vid fartygsbyte fartygsfonder ochDet reglernaär om
möjligheten yrkesñskaravdrag.s.k.göraatt ett

kännetecknades skattesystemet bl.a.skatterefonnenFöre
oenhetlighet tillhöga skattesatser och del be-storav en som

för tillgodose olikarodde på skattesystemet användes attatt
lösningar justönskemål deras individuellagruppers avom

problem inom inkomstbeskattningensåtgärdergenom om-
råde.

minskades progressiviteten iGenom skattereformen skat-
Vidareför fysiska halveradesavsevärttesystemet personer.

möjligt långtgåendebolagsskatten. bas-Detta var genom
breddningar. fonder reserveringsmöjlig-antal ochEtt stort
heter grundläggande tanke bakom reformenavskaffades. En

huvuduppgift intäkterskattesystemets för detäratt attvar ge
allmänna. inte användas för tillgodose olikaskallDet sär-att
intressen. istöd behövs något enskilt fall skallOm det ges
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iutgifter skallallmännasdet prövasAmbitionen är attöppet.
olika slagdöljasinteochårliga budgetprocessenden genom

inkomstsida.på budgetensundantagav
uppnånågot foravståallafickskatterefonnen attVid en

vik-neutralitetsskälminstintehelhetslösning. Det ärbra av
likformigupprätthållaförsökafortsättningsvistigt även enatt

favori-intefåroch/ellerbranscherbeskattning. Vissa grupper
in-via skattesystemet. Ettstödochsubventionergenomseras

inne-skullesaldometodnegativfartygsfonderförande av
bak-dennaDetfrån denna äravvikelse motbära nonn.en

uppskov medförregelverkenframhållaviktigtgrund attatt
generella iinventarieravyttradepå ärvinstbeskattningen för

ochDanmark Norge.
till påkravupphovdärtillsärreglering kan väntasEn ge

smittoeffekten. Dessaskdenandrafrånundantag grupper,
förkanproblematikinte gälla utanbehöverkrav avsesamma

sammanlagda ef-frågor.speciella Denenskildaden gruppen
finansie-måsteskattebortfallfrånblir bortsettfekten ett som

skattesystem.sämreavsevärtettras
skattemäs-denproblemyrkesfiskamas ärhävdasDet att

huvudinventariet, fartyget.säljakonsekvensensiga attav
snabbare skatte-reducerasoftastvärdefartygetsEftersom

skattemässigadetersättningen högreblir änreelltmässigt än
exempeluppkommer. Ettvinstskattepliktigochvärdet en

klargör.

heltår fartygetEfterför 10. 5fartyg ärköperyrkesfiskare ettEn
uppstårbåten för 8säljerfiskarenregler. Närenligt dagensavskrivet en

marknadsvärderat ivaritinventarietHadebelopp.vinst samma
uppkommit.vinsthade ingenbokföringen

ordmed andraproblemyrkesfiskamas ärtillförklaringEn
till årtill 40kanske 30pålivslängdmedfartygett uppatt en

skriva iinget tvångdockpå år. attDetskrivas 5 ärkan avav
25påpekasocksådet bör procenttakt och attdenna av
periodiserings-tillkaninkomstbeskattningsårets sättas enav
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fond. Maximalt 75 försäljningsvinsten behöverprocent av
alltså skattas fartyget säljs. Anskaffasnär ersättnings-ettav
fartyg kan den skattepliktiga vinsten helt elimineras genom
avskrivningar på ersättningsfartyget.

Skulle fartygsfonder införas innebär det förbättrade möj-
ligheter för fiskaren utnyttja redan idagatt möjlig-generösa
heter till överavskrivning och medföljande skattekredit. Det
kan vidare anmärkas utredarens kringatt deresonemang
kostnader förslaget kan medföra bygger på antagandensom

vi inte har haft någon möjlighet kontrollera.attsom
principiella invändningarDe vi har införandemot ett av

fartygsfonder kan i och för sig riktas det s.k.även yrkes-mot
fiskaravdraget. Enligt vår mening det, framgåttär som ovan,

flera skäl utomordentligt olämpligt använda skatte-attav
för branschstöd det här slaget.systemet Subven-att ge av

tioner bör på redovisas på statsbudgetensett transparent sätt
utgiftssida. finnsDet dessutom svagheter vid den offentlig-
finansiella bedömningen yrkesfiskaravdraget. Ekonomisktav
och statsrättsligt del socialavgiftemaär skatt seen av prop.
1997/98:1 vilket169, beaktats på felaktigtett sätts. av
utredaren. Resultatet har blivit missvisande kostnads-en
bedömning.

Enligt utredningens direktiv skall den nuvarande politi-
kens effekter på bl.a. svensk fiskenäring inkl. berednings-
industrin redovisas. Utredningen hade i detta sammanhang
vunnit på redovisa i vilken mån införandeatt yrkes-ett ettav
fiskaravdrag har förutsättningar leda till prissänkningaratt
eller enbart kan förväntas leda till inkomstförstärkningar till
enskilda fiskare. Vidare saknas djupare analys såvälen av
den nuvarande politikens utredningsförslagens effektersom
på sysselsättningen i fiskenäringen och beredningsindustrin

påverkan på import- och exportvolymersamt fisk. Utred-av
ningen hade vidare vunnit på analysera huruvidaatt en
minskning sysselsättningen i fiskenäringen har effekter påav
möjligheterna utnyttja de fiskekvoterna.svenskaatt
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till det särskildaUtredarens kommentar

yttrandet

tillfälle avlämna särskiltberettsharTre yttran-att ettexperternaav
detyttrandet endastfrångått principen ide. har deTyvärr att ta upp

hafthar synpunkter på.utredningsarbetets gångde under
framförtssådant har det inteYrkesñskaravdraget syn-som

yttrandetförstutredningens gång. iunder Detpunkter ärmot
1997/98:1det med hänvisning tillharsådana anförs. Däremot prop

skall betraktas skattsocialavgiftemadelanförts näratt somen av
haryrkesñskaravdraget. Dettakostnadsberäkningendet gäller av

därför förvå-betänkande.utredningens Detbeaktats i kapitel i7 är
Vidarelikväl redovisas i yttrandet.denna synpunktnande sägs,att

yrkesfiskets villkorutredningens kartläggning gentemotatt av
huvudsak begränsats till i principkonkurrentländema i att avse en

Danmarkyrkesfiskareför i Sverige,skattereglemajämförelse av
utförligt fiskets situation,och redovisaskap 4och Norge. 3I

yrkesfisketsfisket ochsysselsättningen inomfiskeföretagen,
Vidareinternationellt perspektiv.konkurrenssituation i ett

såvälefter EU-inträdet iförutsättningaryrkesfisketsredovisas
regionalpolitiskt.ochstruktur-marknadsordningfråga somom

också.arbetslöshetsförsäkringen redovisasVillkoren inom
yttrandetslängen det särskildadetta framstår ibakgrundMot av

läst be-förutsätter nämligenoöverlagd. Jag att experternasom
jämförelse utredningen gjort intesedan dentänkandetexten. Att

helt sak.förslagföranlett några är en annan
analys ocksåkartläggning ochuttryckligendirektivenI sägs att

Därför omfattarskattevillkoren.omfatta jämförelseskall aven
arbete har enlighetskattevillkoren. iockså Dettagranskningen
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synpunkter. Närgenomförtsdirektiven experternasmed oavsett
avseendendet tvåiskattesidanpåjämförelsen ärgällerdet som

devillkoryrkesfiskare har änsvenska sämrepekardenna attmot
fiskarena.norskaochdanska

dennaanledningmedutredaren"Omdirektiven sägsI av
förslag tillskallvidtasbehöveråtgärderfinnergranskning att

skäl i tvåstarkafunnitharUtredningen attlämnas.sådana
regeringengäller dels detförslag. Detsådanaavseenden lämna av

skattefrågor viddelsyrkesfiskaravdraget,aktualiseradetidigare
skatteutskott 1996riksdagensvill erinrafartyg. Jag attbyte omav

samtidigtyrkesfiskaravdragfråganaktualiseradeånyo somom
skatte-yrkesfiskamassvenskadebelysningönskade avenman

villkor.
invändningaringaanförderedovisatjag experternaSom ovan

utredningsarbetetsunderprincipyrkesfiskaravdragetmot som
bemötts.harsynpunktemaDetaljgång. ovan

anfördesfartygvid byteskattefrågorgällerdetNär syn-av
be-yttrandet. Jagskrivningen imedenlighetipunkter i stort sett
deförslag för lösaframskullede attdå tagärde attexperternaav

Någrapå området.betänkandet-redovisade ifinnsproblem som -
inte.påstötningfickförslag jagsådana trots

jagförslag,alternativadetframläggavaltDärför har jag att som
fiskaresåvälförkompliceratoch minstenklastansåg myn-som

Danmark. Någotfinns iredanDärtill kommer systemetdighet. att
dockyttrandet det inte.iFartygsfonder, ärsägsförslag somom

eli-helt kanfartygsbytevidskattepliktig vinstPåståendet att en
undergällerersättningsfartygetavskrivningar motmineras genom

beskatt-skerersättningsanskaffningenförutsättning sammaatt
förs-framlagdamed detAvsiktenfallet.oftast inteSåningsår. är

därvid uppstårproblemdelösalaget är att som
antalönskemålframförsyttrandet ettavslutningen ana-I omav

utredningsarbetetsUndergjort.bordeutredningenlyser anserman
sida framförtssekretariatetsfråntillfällen attvid fleradethargång

analyser. Ex-dessaförunderlag göratillräckligtfinns attdet inte
erforderligamedbidra expert-själva kunnathar inteperterna

synpunkter.
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Jag har funnit det nödvändigt dessa kommentarergöraatt på
grund det särskilda yttrandetatt dels synpunkterav tar in-upp som

redovisats underte utredningsarbetets gång, dels innehåller flera
felaktiga påståenden.
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Kommittédirektiv Dir. 1997:141

Konkurrenssituationen för det svenska
yrkesñsket

Beslut vid regeringssammanträde den 11 december 1997

Sammanfattning uppdragetav

En särskild utredare tillkallas med uppgift kartlägga och analy-att
det svenska yrkesfiskets långsiktiga konkurrensförutsättningarsera

och konkurrensvillkor den förändradei situation medlemska-som
i Europeiska unionen innebär.pet

Bakgrund

Livsmedelssektorn
Livsmedelssektom, inräknat primärproduktion i jordbruk fis-och
ke, industri och serviceföretag, har betydelse för bl. lands-stor a.
bygdsutveckling och regional utveckling. få sektorerI denav
svenska ekonomin råvaruförsörjning och tillverkningär så integre-
rade inom livsmedelssektom. Goda råvaror bättre förut-som ger
sättningar för bra livsmedelsprodukter hos konsumenterna. Förut-
sättningarna för fortsatt expansion inom den svenska livsme-en
delssektom goda. Intemationaliseringenär livsmedelssektomav
har förbättrat möjligheterna till ökad dettaIexport.en samman-
hang den del livsmedelssektomär omfattar ñskebered-av som
ningsindustrin beroende jämn råvaruförsörjning till konkur-av en
renskraftiga priser.
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Fiskenäringen
Nordsjön,dvs. KattegattVästerhavet,ihavsfiske bedrivsSvenskt

ÄvenÖstersjön. bedrivsinlandsvatteni ettSkagerrak, ioch samt
dvs. Vä-de sjöarna,allt iframförinsjöfiske, storayrkesmässigt

Hjälmaren.ochMälarenVättern,nern,
fångstområdetdet viktigastevaritsedan längeVästerhavet har

ochutvidgade1970-talet NorgeslutetVidsvenskt fiske.för av
vilket innebarmil,nautiskatill 200fiskegränserEG-ländema sina

förochmed EG NorgeförhandlingarårligaföramåsteSverigeatt
fángstplatsema.traditionellatill detillgångfåatt

föruppgåryrkesfiskarlicensmedSverigeyrkesfiskare iAntalet
emellertid mångadetdessaAv000. ärnärvarande till 3 somca

tveksamtdetinkomsterså låga äreller harpensionsåldem attnått
yrkesmässig. An-betraktaskanverkligenverksamheten somom

till 000.beräknas 2därföryrkesfiskare kanaktivatalet ca
förförutsättningarnaharmedlemskap i EUSverigesGenom

tillträ-får återFiskeflottanförändrats.fiskerinäringensvenskaden
havsområden.tillochfiskevattentraditionella äventillde nya

såledesharmed råvaraberedningsindustrinförseMöjligheterna att
ökademedförtmedlemskapetharSamtidigtförbättrats. expan-

bereddaExportenberedningsindustrin.försionsmöjligheter av
mångdubblats.EU-marknaden hartillfiskprodukter

beredningsin-skall kunna mötafiskenäringensvenskadenOm
fiskenä-detkvalitet krävshög attråvaraönskemåldustrins avom

jämbördigadockkrävsframgångkonkurrenskraftig. Förringen är
svenskhurredovisabehovfinnsomvärlden. Det attmedvillkor av

medlemskapetförändratskonkurrenssituationfiskenärings genom
frånavvikerkonkurrensmöjlighetemaavseendenvilkaoch ii EU

medlemsländer.fisket i övrigaförgällervad som

Riksdagsbehandling

degällandedet gjortsharår attunderflertal motionerI ett senare
konkurrera påmöjlighetharyrkesfiskarna inte attsvenska samma

anled-och EnDanmark Norge.iyrkesfiskarevillkor t.ex. avsom
möjlighetharländerdessayrkesfiskarna itill detta ärningarna att

yrkesfiskaravdrag.särskilt s.k.ettgöraatt
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Utredningen fiskerinäringens utvecklingsmöjligheter före-om
slog i sitt slutbetänkande Svenskt fiske SOU 1993:103 scha-att
blonavdraget för ökade levnadskostnader för yrkesfiskare borde
höjas till den nivå gäller för heldagstraktamente för löntagare.som

I 1993/94:158 uttalade regeringen den höjningattprop. av
schablonavdraget föreslagits utredningen stred detmotsom av
grundläggande sådant avdrag endastsynsättet skallatt ett täcka
verkliga merkostnader. Med hänsyn till det utredningen påpe-av
kade behovet yrkesfisket jämbördiga konkurrensvillkorattav ge
med andra länders fiskare föreslog regeringen förutsättningarnaatt
för särskilt yrkesfiskaravdrag skulle undersökas.ett Jordbruksut-
skottet bet. 1993/94:JoU24 ställde sig bakom regeringens för-

Ävenslag. skatteutskottet bet. 1993/94:SkU25 förutsatte deatt
svenska yrkesfiskamas skattevillkor skulle komma bli belysta iatt
utredningsarbetet de förslag kan behövas församt att attsom upp-
nå konkurrensneutralitet skulle läggas fram.

Hösten aktualiserades1996 frågan yrkesfiskaravdrag ånyoom
skatteutskottet bet. 1996/97:SkUl3 Lättnad i ägarbeskattning-av
i små och företag.medelstora sitt betänkande förutsätterIen ut-

skottet regeringen så möjligt slutför beredningenatt snart som av
frågan yrkesfiskamas konkurrenssituation förhållandei tillom
grannländema och därefter återkommer till riksdagen med förslag

tillgodoser motionäremas krav på konkurrensneutralitet.som
Riksdagen har beslutat i enlighet med utskottets hemställan rskr.
1996/97:l33.

Uppdraget

Utredaren skall kartlägga och analysera svenskt yrkesfiskes kon-
kurrenssituation och konkurrensvillkor i den förändrade situation

medlemskapet i den Europeiska unionen innebär. En med vå-som
främsta konkurrentländer jämförande analys skall belysara

grundläggande förutsättningar för svenskt yrkesfiske hur fis-samt
keripolitiken formi främst regelverk och offentligt stöd påver-av
kar konkurrensförhållandena. Kartläggningen och analysen skall

omfatta jämförelse skattevillkoren.även Analysen skall ävenen av
belysa den nuvarande politikens effekter på svensk fiskenäring och
effekter på statsfinansiella utgifter sysselsättning. Om utreda-samt
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med anledning denna granskning finner åtgärder behöverattavren
till lämnas. Förslagens effektervidtas, skall förslag sådana på

fiskenäring och effekter på statsfinansiella utgiftersvensk samt
Redovisningen skallsysselsättning skall redovisas. omfattaäven

eventuella effekter på svensk beredningsindustri. eventuellaFör
utgiftsökningar eller inkomstminskningar förförslag innebärsom

skall utredaren redovisa konkreta förslag på finansiering.staten
skall kartläggaUtredaren vidare EG:s stöd t.ex. EG:som

strukturstöd
istatliga insatser kan användas syfte förändraandraoch att

konkurrenssituationen.

krav konkurrensneutralitetskall restriktioner såsom påarbetetI
statsstödsregler beaktas.och EG:s

tillstår utredaren fritt behandling och analyseraDet att ta upp
kan bedömasalla omständigheter betydelse ide som vara av sam-

manhanget.
samrådutredningsarbetet bör ske med näringen och andra in-I

tressenter.
regeringens direktiv skyldighetenUtredaren skall beakta attom

konsekvenser dir.regionalpolitiska 1992:50,redovisa attom
ochoffentliga åtaganden dir. 1994:23 redovisa jäm-attpröva om

konsekvenser dir. 1994:123 redo-ställdhetspolitiska samt attom
brottsligheten och det brottsförebyggandekonsekvenser förvisa

l996:49.Redovisning uppdragetdir.arbetet av
uppdrag denUtredaren skall redovisa sitt 29 maj 1998.senast
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Skatteeffekten nominellt för svenskt, danskt och norskt av-
drag

Sverige Typfall 1 Typfall 2
15% avdrUtan 15% Utan avdr

lntäkt/manslott 200 000 200 000 80 000 80 000
Ökade levn kostn 0 0 0 O
avdr
Ökade lev" 34 200 4 200 16 200 4 200
kost+övrigt
Netto 165 800 195 800 63 800 75 800
Grundavdr 12 500 9 500 8 700 10 700
Besk bar inkomst 300153 186 300 55 100 65 100
Statlig skatt
Brytpunkt 209 100 209 100 209 100 209 100
Underlag 25% 0 0 0 0
Skatt 0 0 0 0
Fast belopp 200 200 200 200
Summa SW Sk 200 200 200 200 200
Kommunalskatt 32
kr
Underlag 153 300 186 300 55 100 65 100
Skatt 49 056 59 616 17 632 20 832
Summa inkontstskâtt 49 256 59 816 17 832 21 032
Diffi skatt 10 560 3 200
%-uell effekt i skatt 30788 19775

Effekten efter borttandande vämskatten och höjningen 5%av av
påslaget till cirka 380 kr000

Typfall 1 Typfall 2
Summa ink Skenl 49 256 59 816 17 832 21 032
ovan
avgår 5% brytpovan 0 0 0 0
"Ny skatt" 49 256 59 816 17 832 21 032
Di" i skatt 10 560 0 3 200 0
%-uell effekt i skatt 30,88 19,75
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Typfall 4Typfall 3Sverige
avdravdr 15% UtanUtan15%

lnläkl/manslotl 000300 000 300250 000250 000
kostnlevnOkade 0000

avdr
16V"Ökade 49 200 4 2004 20070041

k0st+övrigt
Netto 800 295 800245 800 250208 300
Grundavdr 8 700700 8 700700 88

inkomstBesk bar 100242 100 287237 100199 600
skattStatlig

BrytpunkV 209 100209 100209 100209 100
25%Underlag 78 00033 00028 0000

Skatt 19 500000 8 2500 7
beloppFast 200200200200

SkStallSumma 19 70020 8 450200 7
krKommnalskatt 32

Underlag 100242 100 287237 100199 600
Skatt 872472 9175 872 7787263

inlwmstskattSumma 922 57283 072 85 11107264
skattDiff l 6502500019
effekt i skatt%-uell 52,1345,56

och höjningen 5%vämskattenborttandandeefterEffekten avav
krcirka 000till 380påslaget

Typfall 4Typfall 3
ink SkenlSumma 572072 85 922 18364 072

ovan
brytpavgår 5% 3 900400 1 650ovan 10

skatt"Ny 272 107 672672 848164 072
Diff i Skatt 23 40060017

effekt i skatt%-ue1l 47,5642,2
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Sverige Typfall 5 Typfall 6
15% Utan avdr 15% Utan avdr

lotäkt/mooslott 280 000 280 000 210 000 210 000
Okade levn kostn 0 0 0 0avdr
Ökade lov" 46 200 4 200 35 700 4 200kost+övrigt
Netto 233 800 275 800 174 300 205 800
Grundavdt 8 700 8 700 9 400 8 700
Bosk bot inkomst 225 100 267 100 164 900 197 100
Statlig skatt
Brytpunkt 209 100 209 100 209 100 209 100
Underlag 25% 16 000 58 000 0 0
Skott 4 000 14 500 0 0
Fast belopp 200 200 200 200
Summa Statl sk 4 200 14 700 200 200
Kommnalskatt kr32
Underlag 225 100 267 100 164 900 197 100
Skatt 72 032 85 472 52 768 63 072
Summa inkomstskatt 76 232 100 172 52 968 63 272
Diffi skatt 23 940 10 304
%-uell effekt i skatt 51,32 2836

Effekten efter boxttandande vämskatten och höjningen 5%av av
påslaget till cirka 380 000 kr

Typfall 5 Typfall 6
Summa ink sk sol 76 232 100 172 52 968 63 272
ovan
avgår 5% brytpovan 800 2 900 0 0
"Ny skatt" 43275 97 272 52 968 63 272
Diff l skatt 21 840 10 304
%-uell effekt i skatt 47,27 23,36
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Danmark
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Norge Typfal 1 Typfall 2
Med avdr avdr Med avdrUtan Utan avdr

Intäker e mlot 200 80000 200 000 000 80 000+
Jistbader 21 870 0 21 870 0-
Personinntekt 000 58178 130 200 130 80 000
Saerfr kont 56 699 0 20 499 00-
Allm int 121 431 200 000 37 631 80 000
Klassefradrag 24 100 24 100 24 100 24 100-
Grunnlag 97 331 900 13 531175 55 900

Skatt 28% 27 253 49 252 3 789 15 652

Personinntekt 178 130 200 000 58 130 80 000
Fribelöp K11 133 000 233 000 233 000 233 000
Grunnlag topsk 0 0
Gunnlag 9,5% 0 0
9,5% skatt 0 0
Grunnlag 13,7 0 0
13,7% skatt 0 0
Szatoppsk 0 0
Summa 27 253 49 3 789skatt 252 15 652
Diff sk avdr eff 21 999 11 863
Summa ñskaravdrag 78 569 369O 42 O
%-ue11effekt skatti 28,00 28,00
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