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SOU 1999:47

Till statsrådet och chefen för

Finansdepartementet

Genom beslut den oktober bemyndigade30 1997 regeringen statsrådet
ÖstrosThomas tillkalla särskild utredare med uppgift göraatt atten en

generell reglerna skattskyldighet för mervärdesskatt vidöversyn av om
uthyrning verksamhetslokaler.av

Med stöd bemyndigandet förordnades den december15 1997av
regeringsrådet Leif Lindstam särskild utredare.att vara

biträda utredningen förordnadesAtt den januari15expertersom
1998 kammarrättsassessom Inga-Lill Askersjö, departementsrådet

Hamberg, länsexperten Per-ErikLennart skattejuristenNyström, Jan
Ossmark och direktören Rabe.Gunnar

Till sekreterare förordnades januariden 19 kammarrätts-1998
Maria Ringvall entledigades den januari Frånl 1999.assessom som

den 9 november har sekreterarens uppgifter fullgjorts1998 Inga-Lillav
Askersjö.

Utredningen överlämnar härmed betänkandet SOU 1999:47 Mer-
värdesskatt Frivillig skattskyldighet.-

Stockholm i april 1999

Leif Lindstam

/Inga-Lill Askersjö
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Sammanfattning

innehållet betänkandetiochuppdragetAllmänt om

reglernagenerelluppgift översynUtredningens göraär att omaven
verksamhetsloka-uthyrningvidmervärdesskattskattskyldighet för av

tillförslagskall lämnautredningenmedSyftetler. är attöversynen
för-ochproblemenrättsligaochadministrativaminskar deregler som

skattemyndigheter.ochskattskyldigaförtillämpningenenklar
avseendeskattepliktfrånundantagenfastigheterUthyrning ärav

förbetalarfastighetsägareningående skattmervärdesskatt. Den som
inteomständighetersådanaunderfastigheten kantilloch tjänstervaror

hyran.mervärdesskatt läggspå hyresgästenövervältras attgenom
hyran.deliställetingårskattingåendeFastighetsägarens avsom en
hyres-kostnad hosmervärdesskatteninnebärDetta stannaratt som en

och harverksamhetskattepliktigbedriverdenneävengästen, enom
ochtjänsterövrigamervärdesskatt föringåendeföravdragsrätt varor

fördeti sinmedförverksamheten. Detta atttill turförvärvassom
den.hyra Förfastighetenlönsamt än attägahyresgästen attmeravore

idageffekt finnskonkurrenspåverkande systemettmotverka dennaatt
fastig-uthyrningochupplåtelsevidskattskyldighetfrivilligmed av

avseendengrundläggandeioch har1979tillkomRegleringenheter.
Ändringar förbådegenomförtsdockharsedan dess.oförändradvarit

tvingandetilldetoch förkritiktillgodose attsystemetmot anpassaatt
sedangenomförtsinteemellertidhargenerellNågonEG-rätt. översyn

tillkom.grundläggande reglernade
i flerakritiseratsharskattskyldighetenfrivilligadenkringReglerna

administrationbetungandegällt denframföralltharavseenden. Det som
förskattemyndigheterochfastighetsägare attbådehosnödvändigvarit

före-RiksskatteverkethardettagrundPåtillämpakunna systemet. av
införas.skattskyldighet kanobligatoriskutredasbörslagit detatt om en

skattskyldigheten intefrivilligadenregler kannuvarandeEnligt om-
med-verksamhetbedriverintetill hyresgästeruthyrningfatta somsom

leder tillskatt.återbetalning Detta atttillskattskyldighet ellerför rätt av
ochskattemyndighetentillanmälan över-kräverhyresgästbytevarje

regelskattskyldighet. Denna ävenangående hyresgästensväganden ger
närings-utländskaframförtsharresultat.oönskat Detmateriellt attett

bestämmel-missgynnasSverige,skattskyldiga iinteidkare, är avsom
fastighetsägareförmöjligheterdet saknatskritiseratsVidare har attsen.
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bli skattskyldig redanatt under uppförandet byggnad och detattav en
råder oklarhet hur llokaler skall behandlas.tommaom

En del kritiken harstor gällt reglerna korrigering ingåendeav om av
skatt då fastighetsägare fastighet eller ändraravyttrar användningenen

den, då fastighetsägaren övergår från skattepliktigav uthyrningex. av
lokaler till använda lokalerna iatt skattefri verksamhet. Regleren om
korrigering infördes redan vid den frivilliga skattskyldighetens till-
komst. Bestämmelserna innebär fastighetsägaren vidatt avyttring och
ändrad användning fastighet skall återföra ingående skatt hanav som
gjort avdrag för. Ny kan sedan fåägare avdrag för den återförda skatten

han styrker avdraget med säljaren utfärdat intyg.om ett av
I samband med Sverige blev medlem iatt infördesEU regler om

jämkning ingående skatt. Dessa har sin grund i för medlemsstaternaav
Äventvingande EG-rätt. jämkningsreglema innebär korrigeringatt en

ingående skatt skall ske vid avyttring och ändradav användning, men
har något annorlunda konstruktion återbetalningsreglema.änen Det
finns således dubbla regelsystem för korrigera ingåendeatt mervärdes-
skatt. Dessa två harmonierar intesystem med varandra, varför mindre
lämpliga effekter kan uppstå.

Utredningen i betänkandetöverväger olika lösningar i ovanstående
frågor och föreslår i huvudsak följande.

Obligatorisk eller frivillig skattskyldighet

Utredningen har någonövervägt form obligatorisk skattskyldig-om av
het bör införas. En obligatorisk skattskyldighet skulle medföra förenk-
lingar, leder sannolikt också till hyresnivåema ökar.men att För hyres-

huvudsakligengäster inte bedriver skattepliktig verksamhetsom
banker, försäkringsbolag, vårdinrättningar etc. får detta till effekt att
det lönsamt fastighetenäga och slippaatt skatt fastighets-vore påmera
ägarens mervärde hyra den.än Utredningen föreslåratt bl.a. dennaav
anledning skattskyldigheten föratt uthyrning verksamhetslokalerav

i fortsättningenäven skall bygga frivillighet.på

Vad kan föremål för frivillig skattskyldighetsom vara

Frivillig skattskyldighet skall kunna medges vid uthyrning och upplå-
telse med bostadsrätt verksamhetslokaler, den verksam-av oavsett om
het bedrivs där medför skattskyldighet enligt mervärdesskattelagensom
eller inte. förhållandetDet byte hyresgäst sker iatt lokal medförav en
inte den frivilliga skattskyldighetenatt upphör inte uthymingenom
övergår till stadigvarande bostad.att Inte heller påverkas skatt-avse
skyldigheten lokal blir outhyrd efteratt ha varit föremålav föratten
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skall,Även fastighetanläggningar utgöruthyrning.skattepliktig som
skattskyldighet.omfattasgällt, kunnahittills avsom

medgesskallskattskyldighetfrivilligförFörutsättningar att

ochbostadsrättshavareförstahandshyresgäst,Fastighetsägare, grupp-
skatt-medgeskunnaefter ansökanskallkonkursbohuvudman samt
väljakunnafortsättningeniskallFastighetsägarna ävenskyldighet.
loka-ochanläggningarandrabyggnader,fastigheter,vilkaellervilken

Ävenuthymingen.skattepliktigadenomfattasskalller omavsom
skall det,ansökan sär-dåpåbörjats görsinte haruthyrningnågon om

skattskyldighet.frivilligmedgemöjligtföreligger,skälskilda attvara
uthyrningföravseddbyggnadtidenunderbl.a.skall gällaDetta en

ombyggnadsarbeten.ellertill-omfattandegenomgårelleruppförs mer
verk-hyraför avsiktharhan utfall visasådant attskall iSökanden att

allfalli dettakrävsslutförda. Det attarbetenasamhetslokaler ärnär
skatteplikten.omfattaslokalerfastighetensuthyrning avav

gällerskattskyldighetenFrån tidpunktvilken

fördagenfrån ansö-tidigastmedgeshuvudsakskall iskattskyldighet
hyres-dåden dagfråntidigastdockskattskyldighet,frivilligkan om

uppförsuthyrningföravseddbyggnadlokalen. Dåtillträdergästen en
skallombyggnadsarbetenellertill-omfattandegenomgåreller mer

någonansökningsdagen,från ävenmedgeskunnaskattskyldighet om
föremålfastighettill ärpåbörjats.inte Enuthyrning då ägare somenny

tillträdes-skattskyldig frånbliskall kunnauthyrningskattepliktigför
ellerdagföre denna senastskattskyldighetansökan görsdagen omom

skatt-denförutsättning ärägarendärefter underdagar att14inom nya
denskatt. Omåterbetalningtilleller harenligtskyldig ML rätt nyeav

återbetalning såtilleller harskattskyldig rättintefastighetsägaren är
för hantillträdetföreföreliggaskattskyldighet attbeslutdockmåste om

tidpunkten.från denskattskyldigskall bli

Ändrade påverkar skattskyldighetenförhållanden som

upphörlokaluthyrningförskattskyldighetenfrivilliga omDen av en
förellerverksamhetfastighetsägarensanvändas ibörjarlokalen egen

överlåts.finnslokaleni vilkenfastighetoch denbostadsändamål om
varifastighetdenupphörskattskyldighetenfrivilliga ävenDen om
intedensåförstörspåeller attrivs sättbrinnerlokalen finns annatupp,

upphör inteuthyrning. Däremotskattepliktigföranvändagårlängre att
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skattskyldigheten, enbart den anledningennämnts, denattsom ovan av
blir outhyrd efter skattepliktig uthyrning.en

Frivilligt utträde

Sedan fem år förflutit från utgången det beskattningsår under vilketav
skattepliktig uthyrning påbörjades skall den frivilliga skattskyldigheten
kunna upphöra på den skattskyldiges begäran. sådan begäranEn skall

skriftligen till skattemyndigheten.göras Först sedan Skattemyndigheten
beslutat det upphör skattskyldigheten. Möjligheten begäraattom
utträde gäller förstahandshyresgästeräven och bostadsrättshavare.

ingåendeAvdrag för skatt

tillRätt retroaktivt avdrag för ingående skatt skall i fortsättningenäven
föreligga för fastighetsägare utfört till- eller ombyggnaden som ny-, av
lokal eller fastighet, fastighetsägaren först då uthyrning påbörjasom
efter avslutade byggnadsåtgärder medges frivillig skattskyldighet. Detta
gäller endast under förutsättning fastighetsägaren inte tagit fastig-att
heten i bruk för verksamhet uthyrning efter det byggnads-än attannan
arbetena avslutats. Avdrag skall medges i förhållande till den skatte-
pliktiga uthymingen enligt beslutet frivillig skattskyldighet ochom om-
fatta ingående skatt på till- eller ombyggnad utförts inom deny-, som

år föregått den dag dåtre närmast skattskyldigheten enligt skatte-som
myndighetens beslut frivillig skattskyldighet börjat gälla.om

köpareEn fastighet skall kunna få avdrag för den ingåendeav en
skatt hänför sig till nybyggnad säljaren utfört på fastighetensom som
inom de år föregått den dagtre närmast då köparens skattskyldig-som
het enligt skattemyndighetens beslut börjat gälla. Avdrag skall dock
medges endast säljaren inte medgetts frivillig skattskyldighet underom
uppförandet byggnaden och inte heller tagit fastigheten i bruk föreav
överlåtelsen. Avdraget skall medges i förhållande till köparens skatte-
pliktiga uthyrning enligt beslutet frivillig skattskyldighet.om

Om fastighetsägare övergår till använda fastighetatten en som
utgjort omsättningstillgång i byggnadsrörelse i verksamheten en annan

medför skattskyldighet skall den skatt fastighetsägaren redo-som som
visat för tjänster ingående skatt i denuttag verk-av anses som senare
samheten och berättiga till avdrag.
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ingående skattKorrigering av

fastighetsuthyr-skattepliktigdåskattåterföringBestämmelserna avom
efterhandiförbehövsregler attsärskildaslopas. Deupphörning som

jämk-förinomutformasskattingåendeföravdrag ramenkorrigera
ningsreglema.

ingå-medförfastighet attanvändningändradochAvyttring enav
fastighetenförutsättningundergäller attjämkas. Dettaskallskattende

tillförtsombyggnad ellerellertill-förkostnadermedbelastatshar ny-,
tillrättskattepliktiga gettuttagoch tjänster senaresomgenomvaror

000100överstigerskatteningåendedenförutsättningunder attavdrag
medbelastatsbostadsrätterochgäller hyresrätterDetsamma somkr.

till- ellerutförtinnehavarengrund om-skattingående att ny-,av
tiomindreendast ändock skeskallJämkninglokalen.byggnad omav

ellerförvärvatsombyggnadenellertill-detfrånförflutithar attår ny-,
Verksamhetstillbehörkorrigeringstiden.gjortsföravdrag uttagen

fastighet.tillhöraintejämkningsreglematillämpningvidskall ansesav
och lik-inventariermaskiner,förjämkningsreglemagällerdessaFör

anläggningstillgångar.nande

ingående skattföravdragjämkningförGrunder av

skattepliktigförlokal använtssåvälskeskall närJämkning somen
avdragsrättmedförinteändamålföranvändasbörjaruthyrning som

med-skattskyldighetriktning. Näriskerändring motsattnär ensom
jämkasingående skattendenskallpåbörjatsuthyrningredan innangetts

uthyrningskattepliktigadenskattenavdragna somden motsvararså att
skattskyldig-dåskall skeJämkning ävenstånd.tillkommerfaktiskt

frivilligtdenoch dåskattskyldigedenpå begäranupphör somheten av
skallingående skattenavdragnakonkurs. Deniförsättsskattskyldigär

verksamhetiingårfastighetdåjämkasundantagmed vissa ensomen
nedansetillövergår ägareskattskyldighetfrivilligmedför nyensom

fastighet.överlåtelsevidJämkningunder av

omfattaskalljämkningenVad

investerings-till förvärvetprincipiknytsJämkningsskyldigheten av
administrationunderhåll,ochreparationerlöpandepåSkattenvaror.

jämkas.lbehövadärför intekommerfastigheter attuthyrdadriftoch av
överlåtelsegrundpåskattingåendejämkaskyldighetfall avdet avatt

endavidskejämkningskall ettförredenförföreligger ägarenfastighet
föreslåskorrigeringstiden. Detsammaåterstodenochtillfälle avavse

anledning.upphörskattskyldighetdågälla annanav
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Jämkning överlåtelsevid fastighetav

Vid avyttring fastighet i verksamhetanvänts medförtav en som en som
frivillig skattskyldighet skall säljaren skyldig på gång full-attvara en

den jämkningsskyldighetgöra åvilar honom till följd ändradsom av
användning inträffat före köparens tillträde fastigheten. Skyl-som av
dighet jämka ingående skatt påatt grund själva överlåtelsen skallav
dock föreligga endast detta följer avtalet mellan och denparternaom av

inte skattskyldigägaren ellerär återbetalningsberättigad enligt ML.nye
Dessa bestämmelser gäller också vid försäljning fastighetav en som

säljaren ianvänts verksamhet obligatoriskt medfört skatt-av en som
skyldighet. Den skall räkna korrigeringstidägaren och den femårs-nye
tid gäller för frivilligt utträde från tidpunkt den förresom samma som

Då fastighetägaren. övergår till beneñkt fång skall över-annan genom
gången inte föranleda skyldighet jämka avdragen ingående skatt.att

Den fusion eller liknande förfarande förvärvar fas-som genom en
tighet inte omfattas frivillig skattskyldighet skall övertasom över-av
låtarens skyldigheter och rättigheter det gäller jämkning,när över-om
låtelsen undantas från skatteplikt enligt 3 kap. 25 § ML.

Jämkning vid konkurs

Konkursgäldenären skall i princip skyldig jämka ingående skattattvara
vid konkursutbrottet. Konkursboet kan förklara boet åtager sigatt
framtida jämkningsskyldighet. Om konkursboet inte detta skallgör
jämkningsskyldigheten utlösas konkursbeslutet och fordranstatensav
på jämkad ingående skatt kunna bevakas fordran i konkursen.som en

Redovisning

Jämkning på grund avyttring fastighet skall i den andragörasav av
redovisningsperioden efter den då ändringen skett. Fastighetsägare
skall vid ansökan frivillig skattskyldighet, beviljats honom frånom som
ansökningsdagen, redovisa den utgående och ingående skatt som upp-
kommer mellan ansökningsdagen och beslutsdagen i den första redo-
visningsperioden efter beslutet. Vid förvärv fastighet skall fastig-av
hetsägaren styrka sin till avdrag för den tidigarerätt ingåendeägarens
skatt för till- eller ombyggnad med säljaren utfärdad hand-ny-, en av

Ävenling. vid Övertagande jämkningsskyldighet skall säljarenav
utfärda faktura eller jämförlig handling köparen skall bevara ien som
sina räkenskaper och skall ligga till grund för framtida jämkning.som
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Förfarandet

begärden attskallregistrering görasföranmälansärskild somEn av
fastighetsägaren,dåskall, förutomAnsökanskattskyldig.blifrivilligt

fri-ansökergångenfor förstahyresgästenellerbostadsrättshavaren om
skallskattskyldighetenfrivilligadenskattskyldighet, närvillig göras

ansökansådanvarjeefterskallSkattemyndighetenlokaler.fleromfatta
intebeslutsådant ärsökanden. Omtillställasskallbeslutfatta som

frivilligadenOmförekomma.inteuthyrningskattepliktigfårfattat
överlåterfastighetsägarengrundpåupphör attskattskyldigheten av

gällerskattemyndigheten. Detsammatillanmälasskall dettafastigheten
övergårfastighetsägarengrundpåupphörskattskyldigheten attavom

bostadsändamålförellerverksamhetfastigheten ianvändatill att egen
fri-orsak. Omförstörsellernedbrinnerbyggnadendå annanavsamt

underredanfastighetsägaremeddelatsskattskyldighet har upp-villig
skatte-till dessframSkattemyndigheten attkanbyggnadförandet enav

skallskattskyldighetmedgivenbeslutaföreliggeruthyrning attpliktig
upphöra.

Övrigt

anläggnings-fastighet utgörtillförtstjänsterUttag somensomav
fastig-deldentillendastbeskattasskallbyggnadsrörelseitillgång en

skattskyldighet.medförinteverksamhetianvändsheten somen

Övergångsbestämmelser

äldredeenligtgällerikraftträdandetvidskattskyldighetFrivillig som
bestämmelsernade utanenligtgällafortsätterbestämmelserna att nya

fastig-ansökanupphörakanbeslutelleransökanpå avkrav men
Återförings-fem år.minstiskattskyldigheten varathetsägaren om

fastigheterdeikraftträdandet förvidslopas om-bestämmelserna som
ochbestämmelsernaäldreenligt deåterföringsskyldighet er-fattas av

jämkningsskyldighet.falli vissasätts enav
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Författningsförslag

Förslag till1

mervärdesskattelageniändringLag om

1994:200

1994:200mervärdesskattelagenföreskrivs i frågaHärigenom om
gälla,skall upphöradels kap. 28 §13 attatt

f§§,5,16 a-16kap.och kap. 3 8dels kap. 7 §§, 32 5att
rubriken till 9kap. 28och §§, 13kap. 2-3 5kap. 1-8 §§, 119 a

kap.kap. 9 49 3före 9 kap. 2rubrikernakap. närmastsamt
lydelse,följandeskall haoch kap. 28 §kap. § 139 5 a

ochparagrafer, kap. 168skall införasdels det i lagenatt gnya
före kap.och 9bkap. 28kap. 9-13 13h §§, 9 närmast16 samt

rubrikerboch kap. 28kap. § 13kap. kap. 8 9 139 7 96 nya
följande lydelse.av

lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

importOmsättning och2 kap.

5
skattskyldigedenMed tjänst förstås attuttag av

sigtjänst åttillhandahållerlåter utföra eller påutför, sättannat en
rörelse-förändamål ellerpersonal för privateller sinsjälv annat

ellerersättningtillhandahållsändamål, tjänstenfrämmande utanom
bkap. 3 § 2enligt 7värde beräknatersättning understiger ettmot som

betingad,marknadsmässigtsådan nedsättning inteoch är

harmoniseringmaj 197777/388/EEG den 17rådets sjätte direktivJfr. omav
omsättningsskatter Gemensamtrörandemedlemsstaternas lagstiftning sys-av -

13.6.1977,beräkningsgrund EGT L 145,mervärdesskatt: enhetligförtem nr
oktoberden 12rådets direktivCelex 377L0388, ändrat senast avgenoms

ochmervärdesskattförkomplettering det1998 systemetgemensammaavom
investeringsguldregler försärskildadirektiv 77/388/EEGändring avom -

398L0080.Celex17.10.1998, 31EGT L 281, s.nr
2 lydelse 1994:1798.Senaste
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använder eller låter någon använda tillgång hör tillannan en som
verksamheten för privat ändamål eller för rörelsefrämmandeannat
ändamål, den skattskyldige haft till avdrag för eller åter-rättom
betalning enligt kap.10 9-13 den ingående skatten vid förvärvetav

ellerav varan,
för privat ändamål själv använder eller låter någon användaannan

personbil eller motorcykel tillgång i eller har förhyrtsutgören som en
för verksamheten och den skattskyldige har haft till avdrag för ellerrätt
återbetalning enligt kap.10 9-13 den ingående skatten vidav
förvärvet eller, i fråga förhyming, hela den ingående skattenom av som
hänför sig till hyran.

stycketFörsta och2 3 gäller endast värdet användandet ärom av
ringa.änmer

Med rörelsefrämmande än-
damål första stycketi 1 och 2

till-även tjänstattavses en
handahålls verksamheteni mot

understiger kost-ersättning som
naden för utföra tjänsten.att

§7
Med tjänst förstås den skattskyldige utföruttag även ellerattav

förvärvar sådana tjänster i andra stycket och tillför demsom anges en
fastighet enligt kommunalskattelagen 1928:370 utgöregen som

omsättningstillgång i byggnadsrörelse, han i byggnadsrörelsen bådeom
tillhandahåller tjänster åt andra byggnadsentreprenader och utför
tjänster på sådana fastigheter.egna

Första stycket gäller
byggnads- och anläggningsarbeten, inräknat reparationer och

underhåll, och
ritning, projektering, konstruktion eller andra jämförliga tjänster.

Första stycket gäller också Första stycket gäller också
tjänsterna utförs den tjänsterna utförs denom av om av

skattskyldige på fastig- skattskyldige på fastig-en egen en egen
het tillgång i rörelsen hetutgör tillgång i rörelsenutgörsom som

inte sådanär inteomsätt- sådanär omsätt-men en men en
ningstillgång i första ningstillgång i förstasom avses som avses
stycket. stycket, dock endast deni om-

fattning hänförtjänsternasom
till den delsig fastighetenav

används verksam-inte isom en
het medför skattskyldighetsom
eller till återbetalningrätt av
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enligt kap.skatt 10ingående
eller11 12

omsättning,Skatteplikt för3 kap.
importförvärv ochgemenskapsinternt

3
omfattar inteenligt §Undantaget 2

verksamhetstillbehör,överlåtelseellerupplåtelse av
växtlighetodling ochväxande skog,omsättning utan2. annanav

marken,överlåtelsesamband med av
avverk-jordbruksarrende,tillöverlåtelseupplåtelse eller rättav

andraellerjord,rättighet,jämförligochningsrätt rätt stenatt taannan
eller bete,till jakt, fiskenaturprodukter rättsamt

verksamheteller liknandehotellrörelserumsuthyming i samt upp-
campingverksamhet,motsvarande iochcampingplatserlåtelse av

parkeringsverksamhet,iparkeringsplatserupplåtelse av
flygplatser,luftfartygeller förhamnarför fartygupplåtelse avav

förvaringsboxar,upplåtelse av
annonsering på fastig-for reklam ellerupplåtelse utrymmenav

heter,
eller mark,byggnaderför djurupplåtelse av

upplåtelsetunnelellertrafik broupplåtelse för10. väg, samt avav
jämvägstrafik, ochspåranläggning för

idrotts-anläggningar förochlokalerkorttidsupplåtelse11. av
utövning.

gällerenligt 2 §Undantagetgällerenligt 2 §Undantaget
och dende fallhellerinte ifastighetsägare ihellerinte när en

frivillig skatt-omfattninganvändningstadigvarande iför som
enligtföreliggerskyldighetmedför skatt-verksamhet somen

9kap.medförskyldighet eller rättsom
kap.enligt 10till återbetalning

eller delvis§ helteller 1211
ellerbyggnadsådanhyr ut en

anläggning, utgörsomannan
tillfastighet. Uthyrning staten

skattepliktigkommuneller ären
förskeruthyrningenäven enom
medförverksamhet intesom

skyldighet ellersådan rätt.
föreligger dockSkatteplikt inte

3 lydelse 1997:331.Senaste
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för uthyrning till kommun,en om
fastigheten vidareuthyrs av
kommunen för användning i en
verksamhet medförintesom
skattskyldighet eller till åter-rätt
betalning enligt 10 kap. 11
eller §12 eller uthyrningenom

stadigvarande bostad. Vadavser
har uthyrningsagtssom om

gäller för upplåtelseäven av
bostadsrätt.

Andra stycket tillämpas också
vid uthyrning andra hand ochi
vid bostadsrättsinnehavares
upplåtelse nyttjanderätt tillav

fastighet innehas med bo-som
stadsrätt.

Undantaget enligt § gäller2
hellerinte fastighets-när en

helt eller delvis hyrägare ut en
sådan byggnad eller annan an-
läggning fastighet, tillutgörsom
någon har till återbetal-rättsom
ning ingående skatt enligt 10av
kap. 6

kap.I 9 finns särskilda be-
stämmelser skattskyldighetom
för sådan uthyrning, bostads-
rättsupplåtelse och upplåtelse av
nyttjanderätt andra-isom anges
järde styckena.

ingående8 kap. förAvdrag skatt

1§
Avdrag för ingående skatt får enligt bestämmelserna i dettagöras
kapitel.

I 9 kap. § finns3 särskilda kap. finnsI 9 särskilda be-
bestämmelser avdrag för in- stämmelser avdrag ochom om
gående skatt hänför sig till jämkning avdrag för ingå-som av
förvärv i verksamheter ende skatt hänför sig tillsom av- som

vissa fastighetsupplåtelser. förvärv i verksamheterser som av-
vissa fastighetsupplåtelser.ser
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2
lagenligt dennaskattdenbeloppetIngående skatt utgörs somavav

tjänster,eller omsätt-för förvärversättningsig tillhänför omvarorav
tjäns-ellervilkenfrånför denskattskyldighetmedförtningen varorna

förvärvats.terna
förstakap. §enligt 2skattskyldighet lmedförVid förvärv som

enligt 9för förvärvarenföreliggerskattskyldighetellerstycket 2-5 com
utgående skattdenbeloppetskattingåendekap. 5 § utgörs somavav

redovisa tillskallskattskyldigeden staten.
enligtfall förvärvaredetI en

överlåta-§§h16f-16 övertar
skyldigheterochrättigheterrens

jämkninggällerdet utgörsnär
föringående skattförvärvarens

de över-övertagna varorna av
ingående skatt för in-låtarens

vesteringsvarorna.
ocksåskattIngående utgörsocksåIngående skatt utgörs

denna lagenligtskattlagdennaskatt enligt somsom avav
tillhänför sigtillhänför sig

förstaenligt 4 §förvärvförstaenligt 4 §förvärv
andra§kap. 7eller 9stycket4§kap. 3stycket eller 94

stycketoch andrastycket 2första
ellerlandet,tillimport2.ellerstycket,

skattepliktigalandet.till uttagimport som
stycketförsta§i 4avses

4
fårskattskyldighetmedförverksamhetbedriverDen somensom

avdragockså göra
eller någonskattskyldigfrån någonskattskyldigeden annanom

övertagithar§§kap. 9-13enligt 10återbetalningtillhar rättsom
hänför sigingående skattför dendel den:ellerverksamheten somen av

tidigaredenverksamheten,förvärv förtidigaretill den ägarens om
ingåendedenåterbetalningfåttför ellergjort avdraginte harägaren av

sådanelleravdragsådantberättigad tillvaritskulle haskatten men
verksamheten,drivahade fortsatthanåterbetalning attom

samfällighet fördelägare iskattskyldige vatten-den är enom
fastighetoch denändamålliknandeellerväghållningreglering, som

skatt-medförverksamhetdenanvänds isamfälligheteniingår som

4 lydelse 1995:1286.Senaste
5 lydelse 1994:1798.Senaste
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skyldighet: för den ingående skatt hänför sig till samfällighetenssom
förvärv, dock endast till den del hans andel i samfällig-motsom svarar
heten,

den skattskyldige vid leverans till honom harom be-av en vara
talat skatt vid importen han varit skattskyldig förutan attav varan
importen eller han har betalat ersättning för denna skatt till den som
haft sådan skattskyldighet: för den skatt tullmyndigheten tagit ut,som
dock endast under förutsättning leverantören inte skattskyldigatt är
enligt denna lag för importen och denän skattskyldigeannat skulle ha
haft avdragsrätt han själv hade varit skattskyldig för importen,om

den skattskyldige den skattskyldigeom om
köper fastighet och fastig- köper fastighet och fastig-en en
heten i säljarens byggnadsrörelse heten i säljarens byggnadsrörelse
har tillförts tjänster, vilkas till- har tillförts tjänster, vilkas till-
förande skattepliktigautgör förande skattepliktigaut- utgör ut-

enligt kap.2 7tag enligt kap.utan 2att 7tag utan att
fastigheten därefter har tagits i fastigheten därefter har tagits i
bruk säljaren: för den bruk säljaren: förut- denav ut-av
gående skatt säljaren har gående skatt säljaren harsom som
redovisat eller skall redovisa för redovisat eller skall redovisa för

elleruttagen, uttagen,
den skattskyldige är den skattskyldigeettom är ettom

företag ingår i koncern företag ingår i koncernsom en som en
och tillhandahålls tjänst och tillhandahålls tjänstetten av etten av
företag ingår i kon- företag ingår i kon-som samma som samma

det företagetutan att det företagetcern utansenare attcern senare
skattskyldigt ellerär har tillrätt skattskyldigt ellerär har tillrätt

återbetalning enligt 10 kap. 9- återbetalning enligt 10 kap. 9-
13 §§: för den ingående skatt 13 §§: för den ingående skatt

hänför sig till det sist- hänför sig tillsom det sist-som
nämnda företagets förvärv eller nämnda företagets förvärv eller
import för tillhandahållande import för tillhandahållandeav av
tjänsten, dock endast det tjänsten, dock endast detom om
skattskyldiga företaget hade haft skattskyldiga företaget hade haft
avdragsrätt vid sådant förvärv avdragsrättett vid sådant förvärvett
eller sådan import, eller sådan import, elleren en

fastighetsägare bygg-iom
nadsrörelse tillfört fastighet
tjänster skattepliktigautgörsom

enligt 2 kap. § och fastig-7uttag
heten därefter brukitas av
fastighetsägaren verksamheti en

medför skattskyldighet ellersom
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ingå-återbetalningtillrätt av
11enligt 10 kap.ende skatt

utgåendedenföreller 12
harfastighetsägarenskatt som
förskall redovisaellerredovisat

uttagen.
ochmoderföretagskall endaststycketförsta 5tillämpningenVid av

Moderföretaget kankoncern.ingå idotterbolaghelägda sammaanses
förening ellerekonomisksvenskaktiebolag,svensktett enenvara

dotterbolaghelägtskadeförsäkringsanstalt. Somömsesidigsvensk
niomoderföretageti vilketaktiebolag änsvenskt ägerräknas mer

dotterbolag i sinhelägdaeller fleraDå ägertiondelar aktierna. turettav
bolag, räknassvensktiaktierna ävennio tiondelar annatettän avmer

dotterbolag.helägtdet bolaget som

5§°
ingåendeförtill avdragingåendeför Rätttill avdragRätt

denendastföreliggerskattdenföreligger endastskatt omom
före-vadstyrkas enligtkanvad före-enligtkan styrkas somsom

§§.i och l9-20skrivs 17i och §§.skrivs 17 19

l6a§7
ingå-gjorts förAvdragför ingå-gjortsAvdrag somsom

förvärvhänförlig tillskattendetill förvärvskatt hänförligende
investeringsvaroreller importinvesteringsvaroreller import avav

b-16h§§enligtjämkas 16skallb-16f§§jämkas enligt 16skall
ändrasanvändningenänd-användningen varanavomvaranavom

ellerefter förvärvetellerefter förvärvet varanomom varanras
avyttras.avyttras.

investeringsvarorMedinvesteringsvarorMed avses:avses:
inventarier ochmaskiner,ochinventariermaskiner,

anläggningstillgångarliknandeanläggningstillgångarliknande
denminskar,värdeochvärde minskar, omvarsvarsvars

anskaf-skatten påingåendeanskajjâiingskøstnad överstiger
för tillgångenningskostnadenkom-exklusivekronor200 000
kronor.50 000dennaskatt enligt överstigerförpensation

före-fastigheter varitlag, som
ombyggnad,ellertill-mål föranskaf-fastigheter2. ny-,vars

ingående skatten påden200 000ningskostnad överstiger om
tillåtgärd uppgårdenna minstkronor.

° 1995:700.lydelseSenaste
7 lydelse 1994:1798.Senaste
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Med förvärv fastighet kronor,100 000av
jämställs förvärv fastighetertjänster tillförtsav som som

till- eller ombyggnad och skatte-tjänsteravser ny-, varor genom
fastighet. Därvid skall den pliktiga enligti kap.2 7uttagav

andra stycket 2 be- skattenangivna på överstigeruttagenom
loppsgränsen den kronor100 000 och avdragavse samman- om
lagda anskafningskostnaden för för skatten medgivits enligt kap.8
sådana förvärvatstjänster § eller4 4som
under beskattningsår. bostadsrätt eller hyresrättett

till lokal, bostadsrätts-en om
havaren eller hyresgästen utfört

till- eller ombyggnad lo-ny-, av
kalen och skatten på dennaom
åtgärd uppgår till 100 000minst
kronor.

Har under beskattningsårett
både åtgärd andraien som avses
stycket 2 eller företagits och4 ett

enligt andra stycket 3 gjortsuttag
eller åtgärd företagitsänmer en
eller skall vidgjortsett uttag
tillämpning beloppsgränsenav
åtgärderna och läggasuttagen
samman.

Verksamhetstillbehör skall vid
tillämpning 16 h §§a-16av anses

tillgångar punktisom som avses
1

jämställsMed avdrag för ingående skatt återbetalning skatt enligtav
kap.10 9-13 §§.

16b§3
Jämkning skall ske i följande Om följerinte 16annat av e-

fall: h §§16 skall jämkning ske i
följande fall:

användningen investeringsvara förvärvande heltom av en vars
eller delvis medfört avdragsrätt för ingående skatt ändras på så sätt att
avdragsrätten minskar,

2. användningen investeringsvara förvärvande inteom av en vars
medfört till avdrag för ingående skatt eller endasträtt delvis medfört
sådan ändras på så avdragsrätten ökar,rätt sätt att

8 Senaste lydelse 1994:1798.
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investerings-investerings- annanom enannanenom
ochfastighetoch avyttrasänfastighet avyttrasän envaraenvara

skattepliktig,omsättningen ärskattepliktig,omsättningen är
förvärvetförutsättningunder attförvärvetförutsättningunder att

medförtdelvisendastmedförtdelvisendast varanavvaranav
avdragsrätt,elleravdragsrätt,

bostads-fastighet,fastighet avyttras, enomenom
överlåts,hyresrättelleravdragförutsättning rätt un-under att

föravdragförutsättningdervid attmedgivitsskattingåendeför
vidmedgivitsingående skattfastigheten. ny-,förvärvet av

enligtombyggnadellertill-
ellerstycket 2andra§16 a

fastighet iavsessomenom
överlåtsstycket 3andra§16 a

eller,
bo-fastighetsägare,enom

eller hyresgäststadsrättshavare
förut-underkonkurs,försätts i
tillhafthan rättsättning att av-

skattingåendefördrag som
förkostnader in-tillhänför sig

ivesteringsvaror avsessom
ellerstycket 3andra§16 a

grundpåfordranStatens av
stycket6förstaenligtjämkning

§kap. 1hinder 5får utan av
1987:672konkurslagen göras

ford-konkursen,gällande i om
gälde-dåuppkommerringen

ikonkurs.försättsnären
förstaöverlåtelse iMed avses

16och 5 istycket 4 samt c-
köp,överlåtelseh §§16 genom

rättshand-liknandeellerbyte
ling.

16c§°
jämkasskallIngående skattför ingå-Avdrag gjortssom

användningenendastendast närjämkasskallskatt enende av
förändratsharinvesteringsvaraanvändningennär enav

vissinomgjortsöverlåtelseellerförändratsharinvesteringsvara

9 1994:1798.lydelseSenaste



26 örfattningsförslagF SOU 1999:47

eller gjorts inomavyttring viss tid korrigeringstiden.
tid korrigeringstiden. Denna tid Denna tid är

för fastigheterär år från för fastigheter, hyresrättersex
tidpunkten från förvärvet och för och bostadsrätter isom avses
andra investeringsvaror fem år 16 § andra stycket eller2 4 tioa
från tidpunkten från förvärvet. I år från förvärvet till-av ny-,
korrigeringstiden skall räknas in eller ombyggnaden,
det räkenskapsår under vilket för fastigheter isom avses

förvärvades. 16 § andravaran stycket 3 år fråntioa
det avdrag enligtgjorts 8att
kap. §4 eller4 och,

för andra investeringsvaror
fem år från tidpunkten från för-
vän/et.

korrigeringstidenI skall räk-
in det räkenskapsår undernas

vilket förvärvades ellervaran
avdrag enligt andra stycket 2
gjorts.

Förvärv till- ellerav ny-,
ombyggnad enligt andra stycket

skall1 ha skett det be-anses
skattningsår under vilket fastig-
heten kunnat bruk efteri åt-tas
gärderna eller, vid byggnads-
eller anläggningsentreprenader,
slutbesiktning eller någon annan
jämförlig åtgärd vidtagits.

16d§°
Vid ändrad användning Vid ändrad användningav en av en

investeringsvara skall avdrag investeringsvara skall ingående
för ingåendegjorts skatt skatt jämkassom varje räkenskapsår

jämkas varje räkenskapsår under under återstoden korrige-av
återstoden korrigeringstiden. ringstiden.av
Den årliga jämkningen skall Den årliga jämkningen skall

endast betrafandegöras görasen
femtedel för fastigheter för fastigheter, hyresrätteren-
sjättedel den ingående och bostadsrätterav i- som avses
skatten vid förvärvet investe- §16 andra stycket 2 eller 4av a
ringsvaran ursprungsbeloppet. beträffande tiondedel denen av

° Senaste lydelse 1994:1798.
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hänför sigskattingåendejämkningvilketmed sombeloppDet
ombyggnaden,ellertill-tilljämknings-skallårligen göras ny-,

§enligt 16fastigheterförberäknas askallbeloppet ensom
beträfandestycket 3andrasjättedel enellerfemtedel aven

påskattentiondedel uttagen,avdragsrättenmellanskillnaden av
beträf-för övrigavid förvärvetskattingående varorför

ingå-denfemtedelandeberäknad efter avavdragsrättenoch en
förvärvetvidskattenendeaktuellaunder det avförhållandena

investeringsvaran.året.
skattingåendeDen som

stycketandra utgöri ur-avses
beloppDetsprungsbeloppet.
årligenjämkningvilketmed

jämkningsbeloppetskall göras
femtedelberäknasskall ensom

skill-tiondedelrespektive aven
föravdragsrättenmellannaden

ochförvärvetvidingående skatt
förändringen.efteravdragsrätten

investe-överlåtelseVidinvesterings- avVid avyttring av
ifall iringsvarorför samtgjorts avsesavdrag somskall somvaror

gjortsavdragskallb § 616vidjämkas somskatt ettingående
vidjämkasingående skatt ettförskalljämkningochtillfälleenda

skalljämkningochtillfälleendakorrigerings-återstoden avavse
korrigerings-återstoden avtiden. avse

tiden.
delendaståtgärdAvser enen

jämkningenskallfastighetenav
svarandedäremotmedgöras en

skatten.ingåendedendel av
till högstuppgå3b §i 16falli defårJämkningsbeloppet avsessom

avyttringenanledningmedpriset avmotsvarande 25 avprocent av
dennaenligtskattförkompensationinräknasskall inteprisetIvaran.

lag.

§16e
in-förgjortsAvdragin-förgjortsAvdrag somsom

jämkasinteskallskattgåendejämkasskall integående skatt
användandetiförändringanvändandetiförändring om enenom

föran-investeringsvaraföran-investeringsvara enavenav
enligtuttagsbeskattninglederenligtuttagsbeskattningleder

1 1995:700.lydelseSenaste
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2 kap. eller återföring skatt 2 kap.av
enligt kap.9 eller5 6

Avdrag gjorts för ingående skatt skall intesom jämkas denom pro-
centuella förändringen avdragsrätten i förhållande tillav avdragsrätten
vid anskaffandet mindreär 10.än

Om avdrag gjorts för in- Om avdragsom gjorts för in-som
gående skatt skall jämkas till gående skatt skall jämkas till
följd ändrad användning skall följdav ändrad användning skallav
avdragsrätten under jämknings- avdragsrätten under jämknings-
året bestämmas med ledning året bestämmas med ledningav avförhållandena under hela året förhållandena vid utgången av

året. Föreligger särskilda skäl
får avdragsrätten ställeti be-

efterstämmas vad skä-ärsom
ligt.

l6f§
Vid investerings-avyttring Vid överlåtelseav investe-av

i samband med helavaror ringsvaror,att inräknat andra fas-
verksamheten överlåts, skall för- tigheter sådanaän omfattassom
värvaren säljarensöverta rättig- frivillig skattskyldighet, iav
heter och skyldigheter detnär samband med hela verksam-att
gäller jämkning avdrag för heten överlåts ellerav vid fusion
ingående skatt. Detta gäller dock eller liknande förfarande, skall
endast under förutsättning förvärvarenatt överta säljarens
överlåtelsen undantas från rättigheter och skyldigheter när
skatteplikt enligt 3 kap. 25 det gäller jämkning avdragav

för ingående skatt. Detta gäller
dock endast under förutsättning

överlåtelsenatt undantas från
skatteplikt enligt kap.3 25

Då företag träderett in i en
registreras enligtgrupp som

6 akap. skall grupphuvud-
företagetsöverta rättig-mannen

heter och skyldigheter detnär
gäller jämkning avdrag förav
ingående skatt. Då företagett
träder ut regist-ur en grupp som

enligt 6 akap.rerats övergår
rättigheter och skyldigheter när

Z Senaste lydelse 1994:1798.
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avdragjämkninggällerdet av
till företaget.ingående skattför

§16 g
fastighet iöverlåtelseVid av

16f§ifall änannat avsessom
förvärvaren över-skall överta

skyldig-ochrättigheterlåtarens
jämkninggällerdetheter när av

förut-underskatt,ingående
skatt-förvärvaren ärsättning att

ellerlagdennaenligtskyldig
enligtåterbetalningtillhar rätt

Vadeller 1211kap.10 nu
överlåtarengäller intesagts om

avtalträfatharoch förvärvaren
fullgöraskallöverlåtarenattom

jämkningsskyldigheten.
förvärvarenOm övertar

jämkningsskyldigheten över-är
följdtillskyldiglåtaren inte att
ingå-jämka denöverlåtelsenav

skatten.ende
alltidÖverlåtaren dockskall

jämkningsskyldighetfullgöra
påhonomföruppståttsom

inträfatändringargrund somav
innehavstid.hansunder

dennaföreskrivs iVad som
gällerfastigheterparagraf om
hyres-ochbostadsrätteräven

rätter.

h §16
försätts ifastighetsägareOm

konkursboetkankonkurs överta
rättigheterkonkursgäldenärens

ingå-jämkaskyldigheteroch att
förutsättningunderskattende
skattskyldigtkonkursboet äratt

konkurs-efterverksamhetenför
beslutet.

underöverlåtsfastighetOm
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pågående konkurs skall för fär-
gälla vadvärvaren före-som

skrivs 16i Med överlåtareg
skall sådant falli konkurs-avses
boet

19§
Vid förvärv fastighet Vid förvärv fastighetav en av en

skall den ingående skatten enligt skall den ingående skatten enligt
första4§ stycket4 styrkas 4§ första stycket 4 och 9 kap.ge-

säljaren utfärdad §7 andra stycket2nom en styrkasav ge-
faktura eller jämförlig handling säljaren utfärdadnom en av

skattensvisar storlek faktura eller jämförligsom handling
kap.11isom avses

§20
Den enligt 16f-16h§§som

skall överlåtarensöverta rättig-
heter och skyldigheter detnär
gäller jämkning ingåendeav
skatt skall grund försom
jämkningen räkenskaperi sina
ha säljaren utfärdaden av
faktura eller jämförlig handling

11 kap.isom avses

9 kap. Särskilt vissa fastig- 9 kap. Särskilt frivilligom om
hetsupplåtelser skattskyldighet för vissa fastig-

hetsupplåtelser m.m.

1§l3
Skyldigheten betala skatt Skattemyndighetenatt kan på

enligt kap.1 §1 första stycket I ansökan fastighetsägare,av
för sådan skattepliktig fastig- hyresgäst, bostadsrättshavare,
hetsuthyrning eller bostadsrätt- eller konkursbo besluta sök-att
upplåtelse kap.3i anden skall skattskyldigsom föranges vara
3 § andrajärde styckena gäller yrkesmässig uthyrning eller upp-
endast Skattemyndigheten på låtelse fastighet,vissom byggnad,av

fastighetsägarens, hyresgästens anläggningannan utgörsom
eller bostadsrättsinnehavarens fastighet eller lokal och uthyr-att
begäran har beslutat detta. ellerningen upplåtelsen därvidom

3 Senaste lydelse 1996:1320.



örfattningsförslag 3 1F1999:47SOU

Vadskattepliktig.skallsådanförSkattskyldigheten nuvara
uthyr-endastgällerkap.3upplåtelse i sagts omavsessom

förskerupplåtelsenellergäller dess- ningenstycketjärde§3
stadigvarandeändamålfastighets- änendast annatutom om

ingårföretag ibostad. Förföreter intyg att somägaren ett om
mervärdesskattegruppharnågonhyresgästen somär ensom

ansökanskallkap.6ingå- itill återbetalningrätt aavsesav
huvudmankap. 6enligt 10ende skatt göras gruppensav

skattskyldighetbeslutetochutfärdatskallIntyget omavvara
denne.skallUtrikesdepartementet. avse

föreliggerskälsärskildaNär
påSkattemyndighetenkan

fastighetsägarenansökan av
skattskyldighetbesluta att som

skallstycketförstaiavses
redandenneföreligga för innan

ellerbyggnad annanen
fastighetanläggning utgörsom
tid dåunderelleruppförtshar en

anläggningellerbyggnad
ellertill-omfattandegenomgår

ombyggnadsarbeten.särskildakapitel finnsdettaI
särskildafinnskapiteldettaIskatt-dennabestämmelser om

skattskyldighetbestämmelseravdragsrättochskyldighet omom
paragraf,enligt dennatill fastigheten.för ägare av-omen ny

tillfördragsrätt ägaremedkapitel förståsdettaI nyen
jämkningochfastighetenfastighets-skattskyldig avom-
skatt.ingåendeföravdragellerhyresgästägare,

denbostadsrättsinnehavare:
följdskattskyldig tillärsom

förstabeslut enligtav
ochstycket,

fastighetsådanfastighet:-
eller del därav ärsom

elleruthyrningföremål för
för vilkenupplåtelse,annan

fastighetsägaren,
bo-ellerhyresgästen

stadsrättsinnehavaren är
följdskattskyldig till av
stycket.enligt förstabeslut
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Skattskyldigheten vid överlåtelse Innebörden uttryckvissa iav
detta kapitel

2§
En skattskyldig fastighets- Vad detta kapitelisägssom

överlåterägare fastighet skattskyldig fastighetsägare,som en om
skall, han fortsätter uthyr- gäller inte fas-om annatom anges,

ellerningen upplåtelsen fas- tighetsägare ochav ärannan som
tigheten efter försäljningen, skattskyldig till följd beslutvara av
skattskyldig för denna verksam- enligt 1
het till dess den till- Vadägaren detta kapitelisägsnye som
träder fastigheten. fastighet gäller fastighetom som

eller enligt §1 andraär stycket
kan föremål för sådan ut-vara
hyrning eller upplåtelseannan

skattepliktig till följdärsom av
beslut enligt 1 Det gäller
också bostadsrätt och hyresrätt

hyrs andra hand,iutsom om
inte annat anges.

Avdrag för ingående skatt Skattskyldighetens omfattning i
fallvissa

§143
En skattskyldig fastighets- Har beslut meddelats enligt

hyresgäst ellerägare, bostads- §1 andra stycket omfattar skatt-
rättsinnehavare har skyldighetenrätt all sådangöraatt uthyrning
avdrag för ingående skatt enligt eller upplåtelse byggnadenav
bestämmelserna kap.8i Fastig- eller anläggningen enligtsom
hetsägaren får dessutom §1 andragöra stycket kan vara
avdrag skattepliktig.

skattemyndigheten har Vid överlåtelse fastighetom av
beslutat skattskyldighet för omfattar skattskyldigheten uthyr-om
honom inom år från ochtre upplåtelsening efter försälj-ut-
gången det kalenderår under fam tillningen dess denav att nye
vilket han har utfört eller låtit tillträder fastigheten.ägaren
utföra till- eller ombyggnadny-,

fastigheten: för den ingåendeav
skatt hänför till bygg-sigsom
nadsarbetena till den del dessa

Senaste lydelse 1997:502.
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lokaler omfattasavser som av
beslutet, och

skattemyndigheten harom
beslutat skattskyldighet förom
honom frånår det haninom tre
köpt fastigheten: för den in-
gående skatt den tidigaresom

har avdrag förgjortägaren men
återförts enligt § på grund5som

fastighetsförsäljningen underav
förutsättning den tidigareatt

samband med redo-i sinägaren
den återförda ingå-visning av

ende skatten, dock föresenast
ingången andra månadenav
efter den då redovisningen
gjordes, har betalat skattin
enligt skattebetalningslagen
1997:483 med beloppett som

den återförda ingå-motsvarar
ende skatten och det inbe-att
talda beloppet skall räknasinte

enligt kap.16 10§ skatte-av
betalningslagen.

Avdragsrätt enligt första
stycket 2 har den be-även som
driver verksamhet medförsom
skattskyldighet på grundannan

beslut enligt 1 Motsva-än
rande gäller fråga tilli rättom
återbetalning enligt kap.10 9-

§§.13

tillHur avdrag skall Skattskyldighetenrätten för ägareny
styrkas vid överlåtelse

§154
8kap.I § finns bestäm- Vid överlåtelse fastighetav

melser hur skattskyldig gäller §1 för den ägaren.om en nye
fastighetsägare skall styrka Om fastighetsin övergår tillen

5 Senaste lydelse 1997:502.

2 19-0605Mervärdesskatt
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avdragsrätt vid förvärv enligt påägare sätt änannatny genom
§ första3 stycket tillRätt köp, byte eller liknande rätts-av-

drag enligt §3 första stycket 2 handling fån någon fri-ärsom
och andra stycket har den villigt skattskyldig inträder för-som
yrkar avdrag endast han kan från och med tillträ-värvarenom
styrka den desdagen den tidigaresin irätt ett ägarensgenom av
tidigare utfärdat ställe vad gäller rättigheterintyg ochägaren

storleken den ingående skyldigheter enligt denna lag.om av
skatt denne återfört påsom
grund fastighetsförsäüningenav
och betalat till enlig-in istaten
het med de bestämmelserna. Den
tidigare skyldigägaren är att
utfärda sådant intyg,ett om
köparen begär det.

Återföring skatt tidpunktDen från vilken skatt-av
skyldigheten gäller m. m.

§165
skattskyldigEn fastighets- Skattskyldighet gäller från

skall återföra sådan och med den dagin- då ansökanägare
gående skatt han inkommer till Skattemyndighetengjortsom av-
drag för, han år eller deninom dagtreom senare som
från utgången det kalenderår sökanden dock tidigastangett,av
under vilket skattskyldigheten från och med den dag då

för honom enligt skatte- hyresgästinträtt eller bostadsrätts-
myndighetens beslut havare enligt avtal tillträder lo-

överlåter fastigheten kalen.
köp, byte eller därmed fastighetsägareOm enligtgenom en

jämförlig rättshandling, §1 andra stycket ansöker attom
hyr eller upplåter fas- få bli skattskyldig redan underut

tigheten under omständigheter till- eller ombyggnadny-, av en
medför skattepliktig fas- fastighet gäller medgiven skatt-attsom

tighetsuthyrning eller bostads- skyldighet tidigast från och med
rättsupplåtelse den dag då ansökani inkommitsom anges

kap.3 § andra stycket3 till Skattemyndigheten,inte oavsett
längre föreligger, eller någon skattepliktig uthyrningom

anspråk fastigheten eller upplåtelsei föreligger vidtar
för användning verk- det tillfället.iegen en

somsamhet medför skatt- Vid överlåtelse fastighetinte av

Senaste lydelse 1994:498.
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skatt-till förvärvareskyldighet eller till åter- ärrätt som
ellerenligt denna lagenligt kap. skyldigbetalning 10 11

återbetalning enligthar tilleller 12 rätt
eller § gällerförsta kap. 12åtgärd enligt 10 11Avser en

skattskyldighet för dendel fastig-stycket endast äga-nyeen av
och med dennes till-frånheten skall åteiföringen göras ren

ansökan tillsvarande del trädesdag,med däremot ingesav omen
Skattemyndigheten till-det avdragna beloppet. innan

dagartill trädet eller 14omständighetenDen senastatt
överlåtelse tilldärefter. Vidföljd lagändring skattskyldig-av

skatt-förvärvare gällerhet eller till återbetalningrätt annan
endastskyldighet hån tillträdetföreligger skalllängreinte inte

skattemyndigheten fattat be-återföring enligt förstamedföra om
skattskyldigheten föreslutstycket om

Återföringsskyldighet för tillträdet.
förstafastighetsägaren enligt

de därstycket gäller2 även om
företagitsåtgärdernaangivna av

ellerskattskyldig hyresgästen
bostadsrättsinnehavare.

återföringsgrundandeOm en
händelse enligt första stycket

fastig-inträjfar efter det att en
försatts konkurs,hetsägare har i

skall den ingående skatt som-
avdragfastighetsägaren gjort

för, och hänför till tidsigsom
före konkursbeslutet, återföras i

redovisning.fastighetsägarens
Ingående skatt konkursboetsom

avdrag för skall återföras igjort
konkursboets redovisning.

skattskyldig-frivilligadenNär
heten upphör

§176
kan,Skattemyndighetenskattskyldig fastighets-En om

skattskyldig-hälften förutsättningar förskall återföraägare av
styckethet enligt § andravad skulle ha återförts 1 intesom en-

uthyr-längre föreligger,ligt § vad där5 innansägsom som,

7 lydelseSenaste 1994:498.



örfattningsförslag SOU 1999:4736 F

eller upplåtelse påbörjatshar inträ/fat sedan inte ningtre men
skatt-förjlutit från besluta medgivenår har utgången attsex

skyldighet skall upphöra.det kalenderår under vilketav
enligt frivilligt skatt-skattskyldigheten Deninträtt ärsom

beslut. skyldig kan ansökaskattemyndighetens attom
uthyr-skattskyldigheten för viss

skall upphöra. Skattskyl-ning
digheten upphör beslutgenom

skattemyndigheten, dockav
fem från den tidpunkttidigast år

skattepliktiga uthyr-då den
påbörjades. Görsningen ansö-

fastighetkan tillägareav ny
frånberäknas femårstiden den

tidpunkt då tidigare på-ägare
började den skattepliktiga uthyr-
ningen.

skattskyldig-frivilligaDen
heten upphör även

då den skattskyldige över-
omfattaslåter fastighet somen

skattskyldighet, dockfrivilligav
förrän den till-inte ägarennye

träder fastigheten,
fastighetdå som om-en

frivillig skattskyldighetfattas av
föremål förlängre kan bliinte

eller upplåtelse påuthyrning
ellergrund brand annanav

orsak fastighetsägaren intesom
råder eller rivning,över

skattskyldigedå den över-
till använda fastig-går vissatt

het, byggnad, anläggningannan
lokalfastighet ellerutgörsom

ändamål skatte-för änannat
ellerpliktig uthyrning,

överlåtelservid som avses
då ansökan§ andra stycketi 4

skattskyldighetfrivillig inteom
månader fråninomgörs sex

tillträdet.
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Avdrag för ingående skatt

7§
fastighetOm övergår från Den frivilligt skatt-ären som

skattskyldig fastighetsägare skyldig enligt detta kapitel haren
till någon på avdrag för ingå-sätt rätt göraannat attannan

§ första stycket ende skatt5 enligt bestämmel-iän som anges
inträder förvärvaren1 på till- kap.8iserna

trädesdagen den tidigare Fastighetsägare får dessutomi äga-
ställe vad gäller rättigheter avdrag skattskyldighetgörarens om
skyldigheteroch enligt denna enligt skattemyndighetens beslut

lag. har börjat gälla för honom inom
år från utgången det kal-tre av

enderår under vilket
han har utfört eller låtit

utföra till- eller ombyggnadny-,
fastighet, under förutsättningav
fastigheten brukinte tagits iatt

för verksamhet efterannan
åtgärderna: för den ingående
skatt hänför till bygg-sigsom
nadsarbetena och mot-som

den skattepliktiga uthyr-svarar
beslutetning isom anges om

frivillig skattskyldighet, eller
tidigare harägare ut-en

fört eller låtit utföra till-ny-,
eller ombyggnad fastighet:av

för den ingående skatt hän-som
för till byggnadsarbetena ochsig

den skatte-motsvararsom
pliktiga uthyrning isom anges
beslutet frivillig skatt-om
skyldighet.

Avdragsrätt enligt första
stycket 2 gäller endast under
förutsättning den tidigareatt

medgetts frivilliginteägaren
skattskyldighet och hellerinte

fastigheten bruk företagit i
överlåtelsen.



38 Författningsförslag SOU 1999:47 1

Jämkning avdrag för ingå-av
ende skatt

3 §
Om återföring enligt eller5 Jämkningav avdrag för ingå-

§ finns6 ytterligare bestämmel- ende skatt hänför tillsigsom
13 kap. 28 fastigheti föremål förärser som

skattepliktig uthyrning eller upp-
låtelse skall ske enligt vad som

föreskrivs kap. h §§,8 16 a-16i
följer §§.9-12inte annatom av

9 §
Jämkning skall ske fri-när

villig skattskyldighet upphör, om
följer andrainte annat av

stycket. Jämkning skall dessai
fall ske vid enda tillfälle ochett

återstoden korrigerings-avse av
tiden. frivilligOm skattskyldig-
het gällt endast delviss av
fastigheten skall jämkningen

med däremot svarandegöras en
del den ingående skatten.av

Jämkning på grund fri-attav
villig skattskyldighet upphör
skall skeinte

fastigheten längreinteom
kan bli föremål för uthyrning
eller upplåtelse på grund av
brand eller orsakannan som

fastighetsägaren råderinte över
eller eller,rivning

då övergår tillägaren att
använda fastigheten eller den
del fastigheten omfattasav som

förändringen verksamhetiav en
medför skattskyldighetsom en-

ligt denna lag eller till åter-rätt
betalning enligt kap.10 11
eller 12
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§10
föreliggerDå avdragsrätt

enligt § andra stycket be-7
räknas korrigeringstidenfrån in-
gången det räkenskapsårav
under vilket avdragsrätten in-
trätt.

§11
Vid överlåtelse fastig-av en

het till någon skatt-inte ärsom
skyldig enligt denna lag och inte
har till återbetalning enligträtt

kap. eller § gäller10 11 12
vad föreskrivs kap.8isom

§ endast beslut16 g om om
skattskyldighet för förvärvaren

§ meddelats före till-enligt 1
trädet.

§12
skattskyldighetOm frivillig

vid uthyrning eller upplåtelse i
andra hand upphör på grund av
åtgärder vidtagits första-som av
handshyresgästen eller bostads-
rättshavaren såväl denneär som
fastighetsägaren jämkningsskyl-
dig. Skyldigheten omfattar för

och dem den ingåendevar en av
enligt kap. §skatt 8 16som a

andra stycket hänför till4 sig
bostadsrätten eller hyresrätten.

Anmälningsskyldighet

§13
skattskyldigDen ärsom

enligt § skyldig till1 är att
Skattemyndigheten anmäla så-

förhållande §dant enligt 6som
medför skattskyldighetenatt
upphör, ansökan krävsinteom
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för skattskyldigheten skallatt
upphöra.

11 kap.
§1

detta kapitel föreskrivsI skyldigheten vid omsättningattom av
eller tjänster utfärda uppgifteroch lämna i faktura eller jämförligvaror

handling.
kap. § finnsI 9 särskilda4

bestämmelser denattom som
överlåter fastighet falli vissaen

skyldig utfärda intygär att om
återförda och inbetaldasin in-

gående skatt.

§132
skattskyldig förDen omsättning eller tjänsterärsom annan av varor

sådan medför skattskyldighet enligt kap. första stycket1 2 § 2-4än som
skall, inget följer eller utfärda3 faktura eller jämförlig4annatom av
handling för

varje omsättning medför skattskyldighet och görs motsom som
ersättning,

förskotts- eller conto-be- förskotts- eller conto-be-a a
talningar sådana talningar sådanasom avser om- som avser om-
sättningar, och sättningar,

sådan omsättning sådan omsättningav en av en
fastighet medför avdragsrätt fastighet medför avdragsrättsom som
för köparen enligt kap.8 4 § för köparen enligt kap.8 4 §
första stycket 4. första stycket och

sådan omsättning in-av en
medförvesteringsvara attsom

förvärvaren enligt kap. f8 16 -
h §§ skall16 Överlåtarensöverta

rättigheter och skyldigheter när
det gäller jämkning.

2a§19
vad framgårUtöver 2 § och kap. b föreligger3 30 §som av av

skyldighet för säljaren utfärda faktura eller jämförlig handling föratt en
sådan omsättning i kap. § första stycket och1 2 2som anges

s Senaste lydelse 1994:1798.
9 lydelseSenaste 1994:1798.
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omsättningsådanomsättning an-sådan som2. an-som
30i kap.3ochkap. 30i 3 agesages
omsättningsådanomsättning an-sådan soman-som

§ omsätt-kap. 2i 5 oavsettkap. 2 § omsätt-i 5 aoavsett gesages
ochstorlek,ningensstorlek.ningens

sådan omsättning enav
avdrags-medförfastighet som

§kap. 7enligt 9för köparenrätt
stycketandra

3§
skallsäljarenFörskallskattskyldige att varadenFör att

ellerfakturautfärdaskyldigfakturautfärda attskyldig attvara
ellerenligt 2handlingjämförligenligthandlingjämförligeller

omsättningsådan§ vid2omsättning envid sådan av2§ aenav
elleri § 32fastighetkrävsi § 32fastighet angessomangessom

denkrävs§ 42 attfastighetenförvärvar somden aatt som
det.begärfastighetenförvärvardet.begär

§205
§ 1i 2falli deskallhandlingjämförligellerfaktura angesEn som

uppgiftinnehållaoch §eller 2 2 oma
ersättningen,

skattesats,varjeforbeloppskattens2.
eller någonoch adressoch annanutställarens mottagarens namn

identifieras,de kanvilkenuppgift genom
transaktionens4. art,

mottagande,forplatsen varans
eller,mervärdesskatttillregistreringsnummerskattskyldigesden

organisa-ellerhansregistrerad,inteskattskyldige ärdendå person-
uppgift,likvärdigochsådantfinnsdettionsnummer ett enannarsom

och
skattskyldig-bedömningenförbetydelsehakanövrigt avsom

återbetalning.tillelleravdragsrätt rättochheten mottagarens
skall3enligt 2 §utfärdashandlingjämförligellerfakturaEn som
ellerredovisatharsäljarenskattutgåendedenuppgiftinnehålla somom

fastigheten.påtjänsterskattepliktigagjorda uttagredovisa forskall av
utfärdashandlingEn som

skall§eller 42§enligt 2 4 a
denuppgift in-innehålla om

tillhänför sigskattgående som

2° 1997:1036.lydelseSenaste
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överlåtarens förvärv investe-av
ringsvarorna, den del dennaav
skatt överlåtaren eftersom even-
tuell jämkning avdrag förgjort
och vid vilken tidpunkt investe-

har skett.ringen
Handlingen skall dessutom Handlingarna andra ochi

innehålla de uppgifter tredje styckena skall dessutomsom anges
i första stycket 6 och innehålla de uppgifter som anges

förstai stycket 6 och
Bestämmelserna i första stycket 3-5 får frångås då fråga är om en
faktura eller jämförlig handling endast mindre belopp.upptar ettsom

13 kap.

28
Återföring skatt falliav som

9 kap.i 5 eller 6 § skallavses
för dengöras redovisnings-

period under vilken de åter-
föringsgrundande händelserna
har inträffat.

Ifall 9 kap. §i 5som avses
femte stycket första meningen
skall återföring skatt görasav
för den redovisningsperiod
under vilken konkursbeslutet
meddelats.

Redovisning sådan jämkning Redovisning sådan jämkningav av
i8 kap. 16 a-16f§§. i8 kap.som avses 16 h §§.a-16som avses

§2228 a
Avdrag för ingå-gjorts Om inte följer andrasom annat av

ende skatt i de fall i 8 stycket skall ingående skatt i desom avses
kap. 16 a-16f§§ skall jämkas fall i 8 kap. 16som avses a-
första redovisningsperioden efter 16g och 9 kap. och9 §§,11
det räkenskapsår då användning jämkas för den första redovis-
ändrats eller avyttring inträffat. ningsperioden efter det räken-
När tidigare verkställtett avdrag skapsår då användning ändrats

2 Senaste lydelse 1994:498.
22Senaste lydelse 1994: 1798.
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inträffat.avyttringellerdetjämkasminskasskall genom
fastighetöverlåtelseVidmedenlighetiåterförsskatt avatt

denförjämkasskattenskall26kap.i 13bestämmelserna
ef-redovisningsperiodenandraberätti-skattskyldigeden ärNär

skett,ändringendådenföravdrag omytterligaretill tergad
skatte-lämnarfastighetsägarenavdragetjämkasskattingående

deklaration.ingåenderedovisadattgenom
verkställttidigareNärnämnda redovisnings- ett av-förskatt

detjämkasminskasskalldragperiod ökas.
enlig-iåterförsskattattgenom

ibestämmelsernamedhet
skatt-denNär26kap.13

tillberättigad ytter-skyldige är
skattingåendeföravdragligare

redo-avdragetjämkas attgenom
redovis-förskattingåendevisad

ökas.ningsperioden
försättsskattskyldig iOm

konkursboet inteochkonkurs
skyl-ochrättigheterskall överta

16h§,kap.enligt 8digheter
denförjämkasavdragskall re-

vilkenunderdovisningsperiod
meddelats.konkursbeslutet

ochutgående in-Redovisning av
fri-beslutvidskattgående om

skattskyldighetvillig

§b28
skatt-frivilligbeslutOm om

§kap. 1 inne-enligt 9skyldighet
med-skallskattskyldighetbär att

tid-vidfastighetsägarenyges en
beslutet,förepunkt inträttsom

utgåendefastighetsägarensskall
uthyrningföringående skattoch

tiddenunderupplåtelseeller
skattskyldighetensfrånlöptsom

redo-beslutsdagentillinträde
redovis-förstadenförvisas

beslutet.efterningsperioden
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Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000.
Äldre bestämmelserna gäller fortfarande i fråga förhållandenom

hänför sig till tiden före ikraftträdandet.som
De äldre bestämmelserna i 8 kap. 16 § andra och tredjea

styckena, i 8 kap. 16 § jämkning och korrigeringstid och i 8 kap.c om
16 d§ gäller fortfarande i fråga förvärv gjorts före ikraftträ-om som
dandet.

äldreDe bestämmelserna i 8 kap. 16 b § 4 och 8 kap. 16 f§ gäller
fortfarande då överlåtelse skett före ikraftträdandet.

De bestämmelserna i 8 kap. 16 b första§ stycket 6 och andranya
stycket 8 kap. h§16 första stycketsamt tillämpas i fall då konkurs-
beslut meddelas efter ikraftträdandet.

Den vid ikraftträdandet skattskyldig enligtär kap.9 1 § isom
dess äldre lydelse skattskyldig enligt de bestämmelsernaanses som nya
i 9 kap.
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tillFörslag2

skattebetalningslageniändringLag om

1997:483
ochoch 119kap.16kap. 1llföreskrivsHärigenom att

lydelse.följandeskall ha1997:483skattebetalningslagen§kap. 719

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

11 kap.

1§
skallskattskyldigden ärbeskattningsbeslut bestämsGenom somom

storlek.skattensochskatttillbakafåellerskattbetala
ocksåbeskattningsbeslutSom anses

kap.,enligt 12betalningsskyldighetbeslut om
enligtomprövningsbeslutenligtomprövningsbeslut2.

ochkap.,21kap.,21
åter-frågabeslut iåter-fråga ombeslut i om
skattingåendebetalning§eller 6kap. 5enligt 9föring av

9-13kap.10enligt mer-mervärdesskattelagen
1994:200.värdesskattelagenoch1994:200,

återbe-frågaibeslut4. om
enligtingående skatttalning av

mervärdes-9-13kap.10
skattelagen.

16 kap.

9§
skall,beloppinbetaltEttskall,belopp ominbetaltEtt om
räknasföljer 10intestycket annatandra avföljerinte annat av

skattskyldigesdenfråndenfrån samman-räknaseller 10 av
dennaenligtskatteskuldlagdasammanlagdaskattskyldiges
skatt-vad denoberoendelagobe-lagdennaenligtskatteskuld av

begärt.harskyldigeskattskyldigevad denroende av
begärt.har

mervärdes-§kap. 39I
finns1994:200skattelagen en

avräk-bestämmelsesärskild om
fastighets-medsambandining

upplåtelse.
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11§
Om den skattskyldige har Om den skattskyldige haren enskatteskuld enligt denna lag och skatteskuld enligt denna lag och

det behöver vilken skatt det behöveranges vilken skattanges
betald ellerär obetald, skallsom betald ellerär obetald, skallsom

skulden fördelas proportionellt skulden fördelas proportionellt
mellan de skatter påförts mellan de skattersom påförtssom
under den aktuella perioden, under den aktuella perioden,om om
inte följer 10annat § eller inte följerav 10annat § ellerav
9kap. 3 § mervärdesskattelagen någon lag.annan
1994:200 eller någon annan
lag.

19 kap.

§237
När det frågaär skatt skall betalas till följdom som ettav om-

prövningsbeslut eller beslut domstolett beräknas kostnadsränta frånav
och med dagen efter skattens ursprungliga förfallodag eller den tidigare
dag skatten enligt 16 kap. 7 §som betald, eller, detnäranses ärvara
fråga slutlig skatt, från och med den februariom 13 taxeringsåret till
och med den dag betalning skall ske medsenast anledning av
skattemyndighetens eller domstolens beslut.

När det jiågaär ingåendeom
mervärdesskatt skall betalassom
tillbaka till följd beslutettav
enligt 9 kap. §5 femte stycket

första meningen mervärdes-
skattelagen 1994:200 skall
kostnadsräntan beräknasinte för
tid fram till och med den dag
betalning skall ske.senast

23Senaste lydelse 1998:232.
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efterberäknas räntesatsstycketförstaenligt somKostnadsränta en
beslutföljdtillbetalasskall ettskatten omOmbasräntan. avmotsvarar

andra§19kap.enligt llredovisningavsaknadiskönsbeskattning av
efter motsvararkostnadsräntan räntesatsdockberäknas somstycket en

procentenheter.plus 15basräntan

Äldre gällerbestämmelser2000.julikraft den liträderlagDenna
företidentillsighänförförhållandeni frågafortfarande somom

ikraftträdandet.
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3 Förslag till
Lag ändring i kommunalskattelagenom

1928:370
Härigenom föreskrivs punkt 23att anvisningarna till 23 §av

kommunalskattelagen 1928:370 skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Anvisningar
till §223

23. Avdrag får förgöras 23. Avdrag får förgöras
fastighetsskatt och särskild löne- fastighetsskatt och särskild löne-
skatt på pensionskostnader och skatt på pensionskostnader och
speciella för näringsverksam- speciella för näringsverksam-
heten utgående skatter och heten utgående skatter ochav- av-
gifter till det allmänna. Däremot gifter till det allmänna. Däremot
får svenska allmänna skatter inte f°ar svenska allmänna skatter inte
dras se 20 §. Avdrag får dras seav 20 §.av
dock förgöras mervärdesskatt

har återförts enligt kap.9 5som
eller 6 § mervärdesskattelagen
1994:200 och inbetalats till

påstaten 9 kap.sätt isom anges
§3 första stycket 2 mervärdes-

skattelagen.
Premie för grupplivförsälcring, tecknats fysisk i hanssom av person

egenskap vissutövare näringsverksamhet,av avdragsgillav utgör om-
kostnad i näringsverksamheten. Om den ersättning, kan komma attsom
utfalla på grund försäkringen, utgår efter väsentligt förmånligareav
grunder vadän gäller enligt grupplivtörsäkring försom befattnings-
havare i tjänst, skall dockstatens endast den del premien kanav som

förmånermotsvara enligt grupplivförsäkringanses för nämnda befatt-
ningshavare räknas omkostnad i näringsverksamheten.som Premie för
reseskyddsförsäkring avseende i verksamheten avdragsgillutgörresa
omkostnad i näringsverksamheten.

Bestämmelserna i punkt 6 första stycket anvisningarna till 33 §av
avdrag för avgift till arbetslöshetskassaom gäller också beträffande

inkomst näringsverksamhet.av

2" Senaste lydelse 1997:770.



SOU 1999:47 Föifattningsförslag 49

Bestämmelserna i punkt anvisningarna till för4 3.3 § avdragav om
kostnader för till och från arbetsplatsen och i 33 § 2resor ommom.
begränsning i till avdrag för sådana kostnader gäller ocksårätten
beträffande inkomst näringsverksamhet. Om den skattskyldige harav
kostnader för sådana både i inkomstslaget tjänst och i in-resor
komstslaget näringsverksamhet skall begränsningen deavse samman-
lagda kostnaderna och i första hand medföra minskning avdrageten av
i inkomstslaget tjänst.

ÄldrelagDenna träder i kraft den juli1 2000. bestämmelser gäller
dock fortfarande i fråga mervärdesskatt återförts eller borde haom som
återförts före ikrañträdandet.
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4 Förslag till

ändringLag i lagen 1996:761om om

inkomstskatteregler medm.m.

anledning ändrade bestämmelserav om

aktiekapitalets storlek

Härigenom föreskrivs 6 § lagen 1996:761 inkomstskatte-att om
regler med anledning ändrade bestämmelser aktiekapitaletsm.m. av om
storlek skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

6§
Återföringsskyldighet enligt

9kap. §§5-6 mervärdesskatte-
lagen 1994:200 uppkommer

fastighet överlåtsinte när ien
samband med sådan överföring

verksamhet 2iav som anges
övertagaren inträder i aktiebolagets ställe vad gäller rättigheter och

skyldigheter enligt mervärdesskattelagen.
Första och andra styckena stycket gällerFörsta endast

gäller endast blir blir skattskyldigövertagaren övertagarenom om
skattskyldig dels vid tid- dels vid tidpunktsamma samma som
punkt aktiebolagets skatt- aktiebolagets skattskyldighetsom
skyldighet upphör, dels i upphör, dels i omfattningsamma samma
omfattning aktiebolaget. aktiebolaget.som som

Äldrelag träder iDenna kraft den juli bestämmelser1 2000. gäller
fortfarande då överlåtelse skett före ikraftträdandet.
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Inledning1

Uppdraget1 1
.

regeringen den 30beslötsUtredningens direktiv dir. 1997:127 av
sin helhet i bilagan.Direktiven återges ioktober 1997.

generellutredningenUppgiften för översynär göraatt reg-aven
skattskyldighet vidmervärdesskattelagen 19942200, MLlema i om

Översynens främsta syfteverksamhetslokaler.uthyrning är att ut-av
administrativaminskar deförslag till reglerredningen skall lämna som

skattskyldigaförförenklar tillämpningenrättsliga problemen ochoch
kraft sedanvarit inuvarande reglerna harskattemyndigheter.och De

dess.gjorts sedangenerell har intejuli Någonden 1 1979. översyn
vissareglerna iskattskyldigaskattemyndigheter ochBåde attanser

svårtillämpade.rättsligtadministrativt resurskrävande ochavseenden är
bådebesparingarförenklingar reglerna kandirektiven anförsI att geav

led iskattemyndighetema och fastighetsägarna. Somför ett anpass-
maj77/388/EEG den 17 1977till rådets sjätte direktivningen omav
omsättnings-rörandelagstiftninghannonisering medlemsstaternasav

beräknings-enhetligför mervärdesskatt:skatter Gemensamt system-
särskildajanuarihar den 1995grund 13.6.1977, 1 1EGT L 145, s.nr
fa-l6 ML.ingående skatt införts i 8 kap. 16regler jämkning avom

effekterbefaras omotiveradereglerna kan skapahar framförtsDet att
till-och då reglemasdenna anledning,vid avyttring fastigheter. Avav

bestämmelsernafastigheter generellt tilllämpning avseende gränsar om
utredningenskattskyldighet, skallåterföringsskyldighet vid frivillig

dem.föreslå förändringarbeakta dessa regler och vid behoväven av

arbeteUtredningens1.2

berördamed skildahaft kontakterarbetets har utredningenUnder gång
besöktaugustiför utredningen har i 1998Företrädareintressenter.

Skatteministeriet i Köpenhamn.
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l Framställningar

Genom beslut regeringen den har följande19 1998 framställ-av mars
ningar överlämnats till utredningen.

IndustriförbundSveriges har i skrivelse den 16 1995 lämnaten mars
förslag till ändrade bestämmelser i i fråga bl.a.ML avdragsrätt förom
ingående skatt vid fastighetsupplåtelser.

skrivelserI den september20 1996 och den oktober6 1997 har
Piteå Advokatbyrå ochAB ysk-Svenska HandelskammarensT Service-
aktiebolag begärt reglerna frivillig skattskyldighet föratt om mer-
värdesskatt vid uthyrning verksamhetslokaler skall ändras så ut-attav
ländska hyresgäster i Sverige likställs med hyresgäster bedriversom
skattskyldig verksamhet i Sverige.

skrivelse denI 25 november har Riksskatteverket1997 påpekat att
lagändring krävs för skall kunna gällande fordran pågöraatt statenen

avdragen återföringspliktig mervärdesskatt i fastighetsägarens konkurs
fastigheten överlåtits konkursboet.när av

Till utredningen har kommit in skrivelse från Svenska kommun-en
förbundet rörande omsorgsbostäder och kommunal vidareuthyming till
hyresgäster inte skattskyldiga till mervärdesskatt.ärsom

Utredningen har tagit del framställningama och invägtav syn-
punkterna tillsammans med övrigt utredningsmaterial. Framställ-
ningama får besvarade förslagen i betänkandet.anses genom
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gällandeBakgrund och2 rätt

övervägandenoch tidigareBakgrund2.1

konsumtionenskatt den inhemskaMervärdesskatten är av varoren
skattepliktiganäringsidkaresomfattar skattskyldigaoch tjänster. Den

tilltjänster. Skatten betalasomsättningar och staten avvarorav
näringsidkama.

slutliga konsumenteromsättning såväl tillskall vidSkatten uttas
skattskyl-och till dem intetill skattskyldiga näringsidkare ärsomsom

enligt kap.mervärdesskatt 10till återbetalningdiga har rätt avmen
mervärde,skall den beräknas påSom skattensML. ettangernamn

skattskyldig. Teknisktvarjemervärde skapas hosnämligen det som
redovisningde skattskyldiga vidhuvudsakuppnås detta i att avgenom

omsättningenfrån skatten denmervärdesskatt får avdrag pågöra egna
debite-mervärdesskatt deras leverantörerutgående skatt for den som

dem ingående skatt.rat
avdragsgill den inte någoningående skattendenGenom är äratt

dem vid be-inte beaktaskostnad for skattskyldiga och behöverde av
alltså inte påbeskattningsunderlaget. Någon skattstämmandet uttasav

Avdrags-skatteeffekter uppkommer inte.kumulativamervärdesskatten;
och den harskattskyldig näringsidkareinnebär ocksårätten att somen

välja köpaingående mervärdesskatt kantill återbetalningrätt attav
näringsidkare eller tillverkaoch från andratjänster att varornavaror

påverkassjälv valet behöverrespektive utföra tjänsterna utan att av
mervärdesskatten.

ochinte all omsättningomfattar dockMervärdesskatten av varor
skatteplikt hör, medundantagna fråntjänster. Till de områden ärsom

tillhandahålleruthyrning fast egendom.vissa undantag, Den ensomav
avdragsgillskatt interegelmässigt ingåendesådan tjänst har ärsomen

typisktKostnaden ingåroch därför kostnad för uthyraren.ärsom en
inte hareller någoni hyran. hyresgästen konsumentOm ärsett somen

återbetalning ingående skatt uppkommertill avdrag för ellerrätt av
skatt, ingåruthyrarens ingåendeinga beaktansvärda skatteeffekter; som

skulleingående skatt hyresgästeni hyran, i denmotsvarar stort sett som
lokalen. hyresgästen däremotbära direkt han själv ägde Om ärom

avdragdärför i princip har tillskattskyldig till mervärdesskatt och rätt
ickeföra sin ingåendekan uthyraren inteför ingående skatt över egen
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avdragsgilla skatt till hyresgästen. Hyran kommer därför innehållaatt
dold mervärdesskatt, bestående uthyrarens ingående skatt. Den ien av

hyran dolda mervärdesskatten kommer ingå i hyresgästens kost-att
nader och därmed i underlaget för beräkning hans utgåendeav egen
skatt. Skatt kommer beräknas skatten och kumulativ skatte-att en
effekt uppkommer. effekt kan undvikasDenna den skatt-attgenom
skyldige hyresgästen övergår från hyra sina lokaler till dem,att ägaatt
skatten har alltså konkurrenspåverkande effekt den miss-atten genom

uthyrning verksamhetslokaler till skattskyldiga hyresgäster.gynnar av
kumulativaDe effekterna kan också undvikas uthyr-göraattgenom

ningen fast egendom till skattepliktig tjänst.av en
Om uthyrning fast egendom till skattepliktig tjänst hargörsav en

uthyraren till avdrag för hela den ingående skatt belöperrätt på desom
uthyrda lokalerna och skall debitera skatt hyran.på Om hyresgästen i
sin har till avdrag för hela skatten hyranpå uppstår ingarätttur oöns-
kade skatteeffekter. fallI uppkommer kostnad för hyresgästenannat en
i form icke avdragsgill ingående skatt. Uthyrarens utgående skatt be-av
räknas på hela hyran, inklusive de delar därav skall täcka uthyra-som

icke mervärdesskattebelagda kostnader bl.a. för lånat kapital ochrens
löner eller hans vinstpåslag. Skatten på dessa delar hyranutgörsom av
blir kostnad för hyresgästen han kan undvika övergåatten som genom
från hyra sina lokaler till dem. Mervärdesskatten har iatt ägaatt även
detta fall konkurrenspåverkande effekt. Beroende på marknadslägeten
kan fastighetsägaren förhindrad vältra mervärdesskattenöverattvara
på hyresgästen; beskattningen minskar då hans vinst.

Utvidgningen det mervärdesskattepliktiga området underav senare
år, vid Sveriges inträde i har inneburit kumulativaEU, ochsenast att
konkurrenspåverkande effekter mervärdesskatten har minskat. Fort-av
farande gäller dock betydelsefulla delar konsumtionen ståratt utan-av
för det beskattade området. Bland dessa delar kan vid sidannämnas -

för denna utredning bank- och försäkringsområdetämnet samtav -
hälso- och sjukvården. kan dock påpekasHär kommuner och lands-att
ting har till viss ersättning för ingående mervärdesskatt enligt lagenrätt
1995:1518 mervärdesskattekonton för kommuner och landstingom
och de statliga myndigheter Ekonomistyrningsverket bestäm-att som

får rekvirera belopp ingåendemotsvarande mervärdesskatt frånmer
Skattemyndigheten i Dalarnas län förordningenenligt 1993:529 om
myndigheters hantering ingående mervärdesskatt. denI mån kom-av
pensation på detta lämnas till kommuner, landsting och statligasätt
myndigheter för den ingående skatten dess storlek sakna bety-synes
delse.

dePå områden från början stod utanför skatteplikten varieradesom
de kumulativa och konkurrenspåverkande effekterna kraftigt beroende
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avdragsgill.ingående skatt intedenframför allt på storleken som varav
uthyrningtilldrog sig uppmärksamhetverksamhet tidigtEn avvarsom

betänk-skatteberedningen diskuterade iAllmännafast egendom. Redan
generellmöjligheterna tillSOU 1964:25skattesystemandet Nytt

fastigheter, bostäder och andra lokaler. Ge-vid uthyrningskatteplikt av
skulle dockgäller uthyrning bostädervadnerell beskattning även av

menadeOlägenhetema skulle kvarstå,svårigheter.leda till olika man,
lokalertill uthyrning fastigheter ochbegränsadesbeskattningen avom

hyresmarknadentill rörligheten påmed hänsyn bl.a.för skattskyldiga
Skattebered-fastighetsbeståndet.förändringarna ide ständigaoch

fastigheter utanför skatteplikten.därför uthyrningställdeningen av
Översynsutredningen FiMervärdeskatt Stencilbetonade i betänkandet

hyres-skatteberedningen klart visatallmänna1967:10 95 attatt ens.
medföra väsentligamervärdesskattens skulleinombeskattning ram

generell ocholägenheter, både den gjordesproblem ochpraktiska om
uthyrning rörelselokaler.tillden skulle begränsas avom

Översyn reglermervärdeskatt Del Materielladelbetänkandet II av
mervärdeskatteutredningen inled-konstateradeFiStencil 1973:3Ds

hyresbe-skäl tidigare anförts generellde tekniskaningsvis motatt som
begränsad till uthyr-giltighet. Beskattningskattning fortfarande ägde

ochyrkesmässig diskuteradesför verksamhetfast egendomning av
fas-beskattning skulle beröra mängdsådanfann därvid att enenman

bostäderskilja mellan skattefri uthyrningskulle fåtighetsägare avsom
saknades ocksåuthyrning rörelselokaler.skattepliktig Detoch av

omfatta lokalerför låta skattskyldighetenbärande skäl ävenatt som an-
skatt-alls eller endast delvis medfördeverksamhet intevändes i som

beskattningenansågs mindre lämpligt låtaskyldighet enligt ML. Det att
hansbedömning och omfattningenbero på uthyrarens artenav av

generell be-Därför avvisades tanken påverksamhet.hyresgästers en
delvishelt ellerupplåtelse fastighet för verksamhetskattning somavav

skattskyldighet enligtmedför ML.
föreslogåren höjda skattesatsernaMed hänsyn bl.a. till de genom

i delbetänkande Bl977:6mervärdeskatteutredningen Ds attett en
rörelsefastig-förvärv för uthyrdaavlyftning skatt påmöjlighet till av

ff. lösning föreslogstillskapasheter måste s. 90 Den attvarsom
rörelselokalerrörelsefastigheter ochskattskyldighet för uthyrning av

dock ifrågasättas, menade utredningen,kundeskulle införas. Det om
för så-fastighetsägare och hyresgästerintresse hosdet fanns något en

färdigställda och ianspråktagna fastigheter.beskattning i redan Dendan
sådana fastigheter torde imervärdesskattebelastningen påframtida nor-

i äldre fastigheter dessutomförsumbar.malfallet Hyroma varvara
ursprungliga försttill den byggkostnaden. Detknappast relaterade var

ombyggnadgenomgick genomgripandefastighetnär somen meren
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skattskyldighet för uthymingen kunde betydelse för den skatt-vara av
skyldige hyresgästen. den bakgrundenMot ansåg utredningen skatt-att
skyldighet för uthyrning rörelsefastigheter och rörelselokaler bordeav

frivillig och gälla först efter ansökan fastighetsägaren.vara av
Frivillig skattskyldighet i enlighet med utredningens förslag infördes

den juli 1978/792141,1 1979 prop. bet. 1978/79:SkU52, rskr
1978/79:393, SFS 1979:304. Enligt de bestämmelsernanya gavs
fastighetsägare möjlighet ansöka bli skattskyldiga tillatt attom mer-
värdesskatt för uthyrning rörelsefastigheter och rörelselokaler tillav
företagare skattskyldiga enligt ML. Fastighetsägarna ficksom var

de blev skattskyldiga till avdrag för ingående skatträttattgenom
kostnader för till- eller ombyggnad, reparation, underhåll och drift,ny-,
i den mån skatten hänförde sig till den uthyrning i fastigheten som
medförde skattskyldighet. Fastighetsägaren blev också skyldig att
redovisa skatt för uppbuma hyror. skatt blev i sin avdragsgillDenna tur
ingående skatt hos den skattskyldige hyresgästen. frivilliga skatt-Den
skyldigheten förenades med skyldighet under vissa omständig-atten
heter återföra åtnjutna avdrag.

bestämmelserna frivilligDe skattskyldighet skapadenya om en
möjlighet för de fastighetsägare så önskade undanröja den bristattsom
på neutralitet i beskattningen i vissa fall förelåg mellan bedrivaattsom
verksamhet i och hyrda fastigheter eller lokaler.egna

redogörelse för bestämmelserna,En i sina huvuddragnärmare som
fortfarande gäller, lämnas i följande avsnitt.närmast

Det kan närbesläktade problem på andra områden löstsnämnas att
på fråga bl.a. begagnadeI grundas beskattningensätt.annat om varor
endast återförsäljarenspå vinstmarginal. Huvudsakligen bygger vinst-
marginalbeskattning det förhållandetpå skattskyldig återför-att en
säljare frånköper någon inte har haft avdragsrätt förvaror som mer-

Återförsäljarenvärdesskatt vid sitt förvärv får redovisa ut-av varorna.
gående skillnadenskatt på mellan försäljningspriset och inköpspriset,
vinstmarginalen, minskad med den mervärdesskatt kan hän-som anses

Återförsäljarensförlig till vinstmarginalen. köp grundar inteav varorna
till avdrag för ingående skatt och han får fakturai sin till köparenrätt

inte den skatt skall redovisas i enlighet med bestämmelsernaange som
vinstmarginalbeskattning se 9 kap. ML. juli infördesDen 1 1998om a

i 6 kap. bestämmelser gruppregistrering syftarML till atta om som
det möjligt för företag ingår i företag inom bank-göra ett som en grupp

och försäkringsområdet tillhandahålla och tjänsteratt utanvaror mer-
företagvärdesskatt inom 1997/981148,prop. bet.gruppen

1997/98:SkU29, rskr. 1997/98 254, SFS 1998:346.
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Gällande2.2 rätt

skattskyldighetochSkatteplikt2.2.1

MLförsta stycketenligt kap. 1 §3tjänsteroch ärOmsättning varorav
skatte-generelladennaundantag frånflertalskattepliktig. Ettgenerellt

kap. 2 § MLEnligt 3fastighetsområdet.bl.a.gjorts,har dockplikt
ochöverlåtelsefastigheteromsättningskatteplikt samtfrånundantas av

servituts-bostadsrätter, tomträtter,hyresrätter,arrenden,upplåtelse av
föreskrivskap. 3 § MLfastigheter. 3till I atträttigheterandraochrätter

fastighets-omsättning påomfattar vissskatteplikt intefrånundantaget
verksamhetstillbehör,överlåtelseellerupplåtelsedäriblandområdet, av

jordbruksarrendetillöverlåtelse rumsut-upplåtelse eller rätt m.m.,av
upplåtelseverksamhetliknandeellerhotellrörelse samthyming i av
upplåtelsecampingverksamhet,imotsvarandeochcampingplatser av

för fartygupplåtelseparkeringsverksamhet,iparkeringsplatser av
förvarings-upplåtelseflygplatserluftfartygföreller samthamnar avav

boxar.
styckenatredje MLandra ochkap. 3 § attiföreskrivs 3Vidare un-

uthyrningfastighetsägaresomfattarinteskattepliktfråndantaget aven
hellerintefastighet ochanläggningar utgörandrabyggnader eller som

uthyrningsådanförFörutsättningbostadsrätt. attupplåtelsehans av
upplåtel-elleruthymingenskattepliktigskallupplåtelse är atteller vara

medförverksamhetianvändningstadigvarandeförsker somensen
§eller 12kap. 11återbetalning enligt 10tillellerskattskyldighet rätt

Uthyrningexportföretag.iochverksamheternystartadeibl.a.ML
undantag,med vissakommuneller är,tillupplåtelseeller staten en

medförinteverksamhetforskerdenskattepliktig även somenom
mervärdesskatt.återbetalningtillskattskyldighet eller rätt av

skattepliktföreligger ävenförutsättningarUnder de sagtssom nu
upplåtelsebostadsrättsinnehavaresvidhand ochandraiuthyrningvid

med bostadsrätt.innehasfastighettillnyttjanderätt somav
fastighets-skattepliktfrånundantaget närinteSlutligen gäller en

anläggningellerbyggnadsådanhyrdelvishelt eller ut annanägare en
m.fl.beskickningarutländskatillfastighetutgörsom

ocksåskattepliktigvadenligtomsättning ärsagtsFör att nusom
eller bo-hyresgästenfastighetsägaren,förskyldighetmedföraskall

Skattemyndig-krävsmervärdesskattbetala attstadsrättsinnehavaren att
dennaBestämmelserdetta.beslutatharbegäranpå dennesheten omom

kap.i 9 ML.finnsskattskyldighetfrivilligas.k.
uthyrningskattepliktenomfattar intekommunuthyrning tillVid en

ianvändningförkommunenvidareuthyrsfastighet enavsomenav
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verksamhet inte medför skattskyldighet eller till återbetalningrättsom
enligt 10 kap. ll eller 12 § ML eller uthymingen stadigva-om avser
rande bostad prop. 1994/95:57, bet. l994/95:SkU7, rskr. 1994/95:151,
SFS 1994: 1798. Motsvarande gäller vid upplåtelse bostadsrätt.av

Möjligheten till frivillig skattskyldighet för förstahandshyresgäst vid
andrahandsuthyming infördes den juli1 1994 prop. 1993/942225, bet.
1993/94:SkU30, rskr. 1993/942345, SFS 1994:498. Dessförinnan hade
gällt endast fastighetatt ägaren eller anläggning kunde förklarasav en
skattskyldig. Detta fick till följd förutsättningarna för frivilligatt skatt-
skyldighet för fastighetsägare inte uppfyllda i de fall hyres-en var en

vidareuthyrdegäst fastigheten eller lokalerna. För förstahands-att en
hyresgäst skall kunna förklaras skattskyldig fordras dennes uthyr-att
ning lokalen sker för stadigvarande användning i verksamhetav som
medför skattskyldighet. förstahandshyresgästEn kan bli frivilligt skatt-
skyldig inte fastighetsägarenäven det. Motsvarande bestäm-ärom
melser gäller för bostadsrättshavares upplåtelse nyttjanderätt tillen av
lokaler han innehar med bostadsrätt. Uthyrning i tredje hand eller isom

led berättigar däremot inte till frivillig skattskyldighet.senare
Försätts den frivilligt skattskyldigär i konkurs konkursboetärsom

skattskyldigt för omsättning i verksamheten efter konkursbeslutet.
Överlåter skattskyldig fastighet benefikt fång inträder för-en en genom

i överlåtarensvärvaren ställe frivilligt skattskyldig och förvärvarensom
kan således inte själv välja han skall skattskyldig eller inte.om vara
Vid överlåtelse krävsonerös däremot Skattemyndigheten på förvär-att

begäran förutsättningarnaprövar för skattskyldighet förelig-varens om
Regeringsrätten har frågan den frivilligaprövat skattskyldig-ger. om

heten kan utnyttjas konkursbo. Domstolen fann deett då gällandeattav
bestämmelserna i lagen 1968:430 mervärdeskatt, inte utgjordeom
hinder konkursbo fortsättermot konkursgäldenärensatt ett verk-som
samhet på ansökan boet medges skattskyldighet Regeringsrättensav
dom den RÅ20 oktober 1998 i mål 4308-1996, 1998 ref 3 1.nr

RSV har i Handledning för mervärdesskatt 1998, 205, uttalat bl.a.s.
frivillig skattskyldighet iatt normalfallet enligt verkets uppfattning bör

medges tidigast från och med den dag begäran sådan skattskyldig-om
het har kommit till skattemyndigheten.

Sedan frivillig skattskyldighet beviljats kvarstår denna till dess för-
utsättningarna för skattskyldigheten inte längre föreligger. finnsDet så-
ledes inte någon möjlighet för den skattskyldige på begäranatt egen
träda förutsättningarna försystemet, skattskyldighet kvarstår.ur om

Som framgått det anförda kräver beslut frivillig skattskyl-ettav om
dighet uthyrning eller upplåtelseatt sker till någon driver verk-som en
samhet medför skattskyldighet eller till återbetalningrätt skatt.som av
Något krav på denna verksamhetatt skall medföra skattskyldig-senare
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frånmedgivandeNågotställtsinteomfattning harviss minstaihet upp.
alltsåheller. Detinte ärkrävsnyttjanderättshavarenellerhyresgästen

bostadsrättshavarenellerförstahandshyresgästenfastighetsägaren, som
sakskattskyldighet. Enfrivilligvill begärahanavgör annanomensam
ochnyttjanderättshavarenochmellan honomavtaletpådet berorär att

belopp.med skattenshöjaskanhyranmarknadssituationenpå om
sin be-får begränsaskattskyldigfrivilligtfå blibegärDen attsom

lokaler.vissaellerfastighetertill vissagäran

Avdragsrätt2.2.2

harbostadsrättshavareellerhyresgästfastighetsägare,skattskyldigEn
bestämmel-allmännadeenligtingående skattföravdraggörarätt att

i kap.8 ML.serna
fastighets-Även finns. Enavdragretroaktivtmöjlighet till s.k.viss

skattskyldighetbeslutatSkattemyndighetennämligen,fårägare omom
vilket hanunderkalenderårdetfrån utgångenårinomför honom tre av

fastigheten,ombyggnad göratill- ellerlåtit utföraellerutfört avny-,
tillbyggnadsarbetenasig tillhänföringående skattför denavdrag som

kap.skattskyldigheten 9omfattaslokalerdel dessaden avsomavser
exempelvisefterfastighetsägareML. Enstycket 1första3 § som

hyrellerhyresgästernågrahar utbyggnad inteuppförandet av en
förtill avdragmedgesalltsåkanskattskyldiga, rättlokaler till

deninomskerhyresförhållandenaiförändringarskatt,ingående om
tidsperioden.angivna

förutsättningarunder vissa rättharfastighetförvärvarDen ensom
avdraggjortden tidigareingående skatt ägarenavdrag för dentill som

säljarenitagitsochdenneåterförts ettför, avuppsomavsommen
s.k.inbetald skatt,återförd ochanledningmedutfärdat intyg av

avdrags-ML. Förkap. 4 §stycket 9första§9 kap. 3intygsmoms,
redovis-sinsamband meditidigaredendessutom ägarenkrävs atträtt

andradenföre ingångendockskatten,återfördadenning senast avav
enligtskattbetalathargjordes,redovisningendåefter denmånaden

denbeloppmed1997:483 motsvararskattebetalningslagen ett som
skall räk-intebeloppetinbetaldadetochingående skattenåterförda att

Även s.k.föreliggerfalldettainämnda lag.kap. 10 §enligt 16nas av
frånårinomfastighetsägareeftersom treretroaktiv avdragsrätt, som

tillharskattskyldighetfrivillig rättmedgesfastighetförvärvet av-av
avdraghar gjorttidigaredenskattingående ägarenför dendrag som
fastig-grund hanspåhonomoch betalatsåterförtsför och avavsom

hetsförsäljning.
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Återföring2.2.3 avdrag för ingående skattav

För motverka missbruk avdragsrättenatt omotiverade avdragav genom
och skentransaktioner har särskilda regler införts fastighetsägaresom
skyldighet återföra avdragen ingåendeatt skatt 9 kap. 5-8 ML. I
vissa fall skall återföring ske förutsättningar förnär skattskyldighet inte

Återföringlängre föreligger. skall således ske vid fastighetsägarens
överlåtelse fastigheten köp, byte eller därmed jämförligav genom
rättshandling. Vidare skall återföring ske vid uthyrning eller upplåtelse

fastigheten under omständigheter medförav skattepliktigattsom
fastighetsuthyming eller bostadsrättsupplåtelse i kap.3 3 §som anges
ML inte längre föreligger eller fastighetsägaren fastigheten itarom
anspråk för användning i verksamhet inte medföregen en som
skattskyldighet eller till återbetalningrätt enligt kap.10 ll eller 12 §
ML.

Återföringsskyldigheten har begränsats tidsmässigt på så sätt att
hela skatten skall återföras då den ändrade användningen inträffat inom

år från utgången dettre kalenderår under vilket skattskyldighetenav
inträtt för fastighetsägaren 9 kap. 5 § första stycket ML medan halva
skatten skall återföras sådan händelse inträffar sedanom en tre men
inte år förflutit 9 kap. 6 § ML. Efter denna tid föreliggersex inte
längre någon skyldighet återföra avdragen ingåendeatt skatt.

Någon återföring skall inte ske vid benefik överlåtelse. Enligten
9kap. 7 § inträder nämligen i detta fall förvärvaren i den tidigare

ställe.ägarens Detta innebär bl.a. någon tidsfrist för återföringatt ny
inte börjar löpa för den ägaren.nye

Vid andrahandsuthyming har inte förstahandshyresgästen någon
återföringsskyldighet dennes uthymingsförhållanden ändras. Skäletom
härför dennes avdragnaär ingåendeatt skatt successivtansetts vara
konsumerad i hans skattepliktiga verksamhet under den tid skattskyl-
digheten prop. 1993/94:225varat 17. Däremot fastighetsägarenärs.
återföringsskyldig den uthyrda lokalen i bruk förstahands-tasom av
hyresgästen eller andrahandshyresgästen för verksamhet inte med-som
för skattskyldighet. Detta gäller också då förhyrda lokaler hyrs iut
tredje hand. Om den förändrade användningen endast delavser en av
fastigheten skall återföringen med däremotgöras svarande del deten av
avdragna beloppet.

Den omständigheten skattskyldighet elleratt till återbetalningrätt till
följd lagändring inte längre föreligger medför inte återförings-av en
skyldighet 9 kap. 5 § tredje stycket ML.

För undanröja den oklarhetatt uppstått i den praktiska tillämp-som
ningen det dagen för försäljningenär eller dagen för tillträdetom som
skall utgångspunkt för beräkningen återföringstiden harvara i 9 kap.av
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elleruthymingenfortsätterhanföreskrivits säljaren,ML2 § att om
verk-för dennaskattskyldigskallförsäljningen,efterupplåtelsen vara

fastigheten.tillträdertill dess densamhet ägarennye
försäljningvidskall återförafastighetsägarenskattDen avensom

förut-vissaavsnitt, underföregåendeipåpekatsfastigheten kan, som
köparensköparen. Påskatt föringåendeavdragsgillsättningar utgöra

skattdenstorlekenintygutfärdadärförskall säljarenbegäran ett avom
dockfårfastighetsförsäljningen. Intyggrundåterfört påhan avsom

tillåterförda beloppetdetbetalatsäljaren statenutfärdas innaninte
§ ML.9 kap. 4

detinträffar efterhändelseåterföringsgrundande attdet fallI enen
enligtgällerkonkursförsatts iharskattskyldig fastighetsägarefrivilligt

fastig-skattingåendeföljande. Denstycketfemte MLkap. 5 §9 som
konkursbe-föresig till tidhänförochavdrag förgjorthetsägaren som

skattIngåenderedovisning.fastighetsägarensiskall återförasslutet
redo-konkursboetsåterföras iskallförgjort avdragkonkursboetsom

visning.
frågandomstolenhar Högsta prövat787rättsfallet 1997NJAI s.

skall betraktasmervärdesskatt näråterfördpåfordranhur av-statens
förefastighetsägarenskattskyldigefrivilligtdenhärför medgettsdrag

konkursfordranmassafordran,denkonkursen. Frågan envar envar om
efterKonkursförvaltaren hadei konkurs.gäldenärenfordran påeller en

fastigheterna. Högstasåltkonkursförsatts ifastighetsägarendet att
återföringen måstegrundfordran pådomstolen fann att statens ansesav

återföraskyldigheteneftersomkonkursbeslutet,uppkommit efter attha
fastighetsförsäljningen. Statensuppkom förstavdraggjorda genom

gjortsavdragför vilkenmervärdesskattsådanåterföringfordran på av
gälde-fordrandomstolen,konstaterade Högsta motkonkursföre är, en

kandärför varkenoch gö-konkursenuppkommit efternären somsom
medföraellermassafordrankonkursboetgällande mot somras

konkursfordran.utdelning i konkursen som
redovisningsperiodÅterföring för dendeklarationenskall igöras

kap.inträffat 13händelsernaåterföringsgrundandedeunder vilken
ML.28 §

vissaskatt iingåendeföravdragämkning2.2.4 J av
fall

mervärdesskattedirektiv in-sjättetill EG:sled i anpassningenSom ett
jämkningreglerjanuari 1995inträde i den 1Sveriges EUvidfördes om

bet.1994/95:57,f prop.16 a-l6skatt, kap.ingående 8av
detillBakgrunden1994:1798.SFS1994/95:151,1994/95:SkU7, rskr.
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bestämmelserna nämnda direktiv art. 20 innehållerattnya sär-var
skilda regler korrigering avdragen ingående skatt avseende kapi-om av
tal- och investeringsvaror capital g0ods. domI från EG-dom-en
stolen i mål 51/76 Verbond Nederlandse Ondememingen REGvan
1977 113 har begreppet definierats används is. som varor som en
affärsverksamhet och utmärks sin varaktighet och sitt värde ochsom av
för vilka kostnaderna normalt inte direkt avdragsgilla kostnads-är utan
förs avskrivning under flera år.genom

Eftersom kapitalvaror vanligen används under förhållandevisen
lång tid, inte sällan under flera år, kan det inträffa användningenatt av
tillgångarna förändras. Om användningen tillgång ändras kanav en av-
draget framstå felaktigt.som

Bestämmelserna jämkning i ML innebär följande. Jämkning kanom
ske avdragen ingående skatt hänförlig till förvärv eller importav av
investeringsvaror, varmed maskiner, inventarier och liknandeavses
anläggningstillgångar värde minskar och anskaffningskostnadvars vars
överstiger 200 kr,000 exklusive kompensation för skatt enligt ML,

fastigheter anskaffningskostnadsamt överstiger 200 000 kr 8 kapvars
16 första§ stycket ML. Med förvärv fastighet jämställs förvärva av av
tjänster till- eller ombyggnad fastighet 8 kap. 16 §som avser ny-, av a
andra stycket ML.

Jämkning skall enligt 8 kap. 16 b § ML ske i följande fall:
användningen investeringsvara förvärvande helt ellerom av en vars

delvis medfört avdragsrätt för ingående skatt ändras på så sätt att av-
dragsrätten minskar,

användningen investeringsvara förvärvande inte med-om av en vars
fört till avdrag för ingåenderätt skatt eller endast delvis medfört så-
dan ändras på sårätt avdragsrättensätt ökar,att

investeringsvara fastighet ochän omsättningenom avyttrasannan en
skattepliktig, underär förutsättning förvärvet endast del-att av varan

vis medfört avdragsrätt, eller
fastighet under förutsättning avdrag för ingåendeavyttras,om en att

skatt medgivits vid förvärvet fastigheten.av
Jämkning kan således ske såväl avdragsrätten ökar denom som om

minskar. Vid införandet i ML bestämmelserna jämkning ansågsav om
just den omständigheten det enligt de dåvarande svenska bestäm-att
melserna saknades möjlighet till jämkning skattskyldig be-när en var
rättigad till ytterligare avdrag skäl för införa särskilda jämk-attvara
ningsregler prop. 1994/95:57 134. Den tid varunder ändrads. an-
vändning skall leda till jämkning, korrigeringstiden, för fastigheterär

år från tidpunkten för förvärvet och för andra investeringsvaror femsex
år 8 kap. 16 § ML. Vid ändrad användning investeringsvarac av en
skall avdrag gjorts för ingående skatt jämkas varje räkenskapsårsom
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skall där-jämkningenårligakorrigeringstiden. Denunder återstoden av
ingå-densjättedel,fastigheterförfemtedel,omfatta endastför avenen

förstad §kap. 16investeringsvaran 8vid förvärvetskattenende av
vidskejämkningskallinvesteringsvaroravyttringVidstycket ML. av

16 d §kap.korrigeringstiden 8återstodentillfälle ochendaett avavse
stycket ML.andra

för-jämkasskall inteingående skattförgjortsAvdrag om ensom
uttagsbeskatt-föranlederinvesteringsvaraanvändandetändring i av en

ibestämmelsernaenligtskatteller återföringkap.enligt MLning 2 av
fastigheteruthyrningskattskyldighet förfrivilligkap. ML9 avom
gällerfrån vadskillnadTillförsta stycket ML.§kap. 168 en-some

för-haravdrag,medgivnatidigareåterföringreglernaligt avom
skattför denfå avdragmöjlighetinte någonfastighet attvärvaren av

Vid avyttringförsäljningen.grundsäljaren jämkat på avavsom
skallöverlåts,verksamhetenmed helasambandiinvesteringsvaror att

jämk-gällerdetskyldighetersäljarensdäremot närförvärvaren överta
överlåtelsenförutsättningunderingående skatt,föravdragning attav

§enligt kap. 25 ML.från skatteplikt 3undantas

EG-rätt2.3

mervärdesskattedirektivetsjätteAllmänt2.3.1 om

harskatteområdetpåreglerskapa vissamedArbetet att gemensamma
handi förstahittills varitInriktningen harinom EU.pågått länge att
olikaochmervärdesskattdvs.indirekta skatterna,harmonisera de

harmoniseringentillskäletvaruområdet. främstaDetpunktskatter på att
förskatter harbetydelse dessadenindirekta skatternadeinriktats på är

dentjänster inomochförfria rörlighetenden gemensammavaror
be-varithar det ocksåmervärdesskattengällerdetmarknaden. När

delväsentligunderlag förbildarskatttydelsefullt dennaatt aven
redan årbakgrund beslötsBl.a. dennafinansiering.gemenskapens mot

obligatoriskt i medlemsstaternamervärdesskattesystemet1967 göraatt
genomförtsdäreftersamordning harsuccessivdåvarande EG. Eni det

sjättei rådetsfinnsväsentliga reglernarad direktiv. De mestengenom
med-harmoniseringmajden 197777/388/EEG 17direktiv avomav

omsättningsskatter Gemensamtrörandelagstiftninglemsstatemas -
145,beräkningsgrund EGT Lenhetligmervärdesskatt:försystem nr
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13.6.1977, 1, i fortsättningen sjätte direktivet. Direktivet har utökatss
och ändrats på rad punkter sedan det innehållerDet detalje-antogs.en
rade bestämmelser för hur skattebasen för mervärdesskatten, dvs.
skattepliktens omfattning, skall utformad inom EG. Bestämmel-vara

dock ofta medlemsländerna tämligen vida vid infö-serna ger ramar
randet undantag i ländernas lagstiftning.av

Enligt artikel 2.1 i direktivet skall mervärdesskatt betalas för leve-
eller tillhandahållande tjänster sker vederlagrans av varor motav som

inom landets territorium skattskyldig i denna egenskap.av en person
Med skattskyldig enligt artikel 4.1 varjeperson avses person som
självständigt bedriver någon fonn ekonomisk verksamhetav som anges
i artikel 4.2. Enligt sistnämnda bestämmelse alla verksamheterär av
producenter, återförsäljare och tillhandahåller tjänster attpersoner som
betrakta sådan ekonomisk verksamhet. Vidare med eko-som avses
nomisk verksamhet utnyttjande materiella och immateriella till-av
gångar i syfte fortlöpande vinna intäkter tillgångarna.att artikelI 4.3av
stadgas dessutom medlemsstaterna har möjlighetatt föreskrivaatt att
den skattskyldig endastär tillfälligtvis utför vissa transaktionersom
särskilt försäljning nyuppfördanämns fastigheter och mark för be-av
byggelse dessa sådana verksamheter räknas i artikelom avser som upp
4.2.

Nedan följer beskrivning de delar sjätte mervärdesskatte-en av av
direktivets regelsystem det områderör utredningen har tillsom som
uppgift granska. Dessutom berörs skattepliktenatt vid överlåtelse av
fastigheter. Denna beskattning f°ar, kommer framgå i avsnittenattsom
med överväganden, betydelse för hur regler jämkning och avdrags-om

bör utformasrätt vid överlåtelser fastigheter.av

2.3.2 Fastighetsbegreppet

Någon direkt definition vad skall fastighet finnsutgöraav som anses
inte i sjätte mervärdesskattedirektivet. Skatteplikt för överlåtelse och
upplåtelse mark, byggnader och delar byggnader regleras i olikaav av
artiklar i direktivet.

Med tillhandahållande förstås enligt huvudregeln i artikelav vara
5.1 överlåtelse äganderätt till materiellt ting. Härmed åsyftasettav

Ävensåväl fast lös egendom. fastigheter betraktas såledessom som

25Direktivet ändrat rådets direktiv 98/80/EGsenast den oktober12genom av
1998 komplettering det för mervärdesskatt ochsystemetom av gemensamma

ändring direktiv 77/388/EEG särskilda regler for investeringsguldom av -
EGT L 281, 17.10.1998, 31, Celex 398L0080nr s.
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enligt Beskattningen fast egendom dock intedirektivet. ärvaror av
fastenhetlig. kommer framgå nedan skall vissa formerSom att av

skallegendom vid överlåtelse medan andraundantas från beskattning
artikel byggnader, delbeskattas. Undantagna enligt 13.Bär avg

byggnader och byggnaden står Någon definitionden mark på. avsom
vad skall byggnad finns dock inte i denna bestämmelse.som anses vara

föreskrivamöjlighet i artikelmedlemsstaterna 4.3Den attsom ges
endast tillfálligtvis vidtar vissden skall skattskyldigatt vara som en

transaktion nyuppförd byggnad. artikelngäller någon överlåter Inär en
Med byggnad enligtfinns definition begreppet byggnad.en avsesav

tredje stycket i artikeln varje anordning fäst vid eller i marken.ärsom
Även artikelntillhandahållande för bebyggelse kan enligtmarkav

förbeskattas artikeln föreskrivs med markmedlemsländerna. I attav
bebyggelse iordningställd mark definierasråmark eller somavses som

medlemsstatema. Kommissionen gjorde i mål 468/93 Belast-sådan av
ningdienst gällandeGrote Ondememingen REG 1996 I-l721 atts.
gemenskapslagstiftaren orden råmark eller iordning-attgenom ange
ställd mark vissa för medlemsstaternaslägga fast gränseravsett att
definitioner för för bebyggelse. skulle obligatorisktmark Begreppet
omfatta sådan mark iordningställts på något ansåginte Dettasätt.som
dock inte domstolen framhöll uttrycket markatt avser som avsom

byggnadsmark iord-medlemsstaterna definierats den äroavsett omsom
ningställd eller ej.

Viss vägledning i fråga vad skall innefattas i begrep-om som anses
reglerna undantagfast egendom enligt direktivetpet ges genom om

artikelfrån skatteplikt upplåtelse fastighet. Enligtvid uthyrning och av
frånb skall sådan uthyrning och upplåtelse undantagen13.B vara

skatteplikt fall. punkt i artikeln framgåri vissa uppräknade Av 3utom
installerade på denutrustning och maskineräven äratt permanentsom

betraktaplats där de används olika förvaringsboxar är attsamt typer av
fast inte undan-egendom; uthyrning eller upplåtelse dem ärsom av
från skatteplikt.tagen

Överlåtelse fastighet2.3.3 av

Enligt artikel undanta överlåtelse13.B skall medlemsstaternag av
byggnader och den mark vilken de fråndelar byggnader på stårsamtav
skatteplikt. dock inte överlåtelser nyuppfördaUndantaget omfattar av
byggnader första stycket, bestämti artikel 4.3 nämnaresom anges a
överlåtelser byggnader före första inflyttningen occupation. Med-av

f°ar för tillämpningen bestämmel-lemsstatema bestämma villkoren av

3 19-0605Mervärdesskatt
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förutsättningarunder vissafår enligt andra stycketDe även angesen.
skall nyuppförd.tidpunkt för byggnadnär ansesannan

vidare undanta överlå-enligt artikel hMedlemsländema skall l3.B
för bebyggelseobebyggd mark sådan marktelser än som an-av annan

undermark för bebyggelse,i artikel definitionen4.3 För seavges
avsnitt 2.3.3.

byggnaderöverlåtelser andrainnebär ovanståendekorthetI änatt av
avseddobebyggd mark intenybyggnationer och överlåtelser ärsomav

skatteplikt. Medlemslän-för skall undantagna frånbebyggelse vara
fastighetsägarna tillartikel b medgedema kan dock enligt l3.C rätten

Länderna får självaför överlåtelser.frivillig skattskyldighet dessa när-
inträde och dåför frivilligtbestämma förutsättningarna ävenettmare

EG-domstolen har dock iinträde.begränsa möjligheterna till sådantett
fast dennaslagitmål 291/92 Armbrecht, REG 1995 I-2775 rätt attatts.

skattskyldigheten inte fårfrivilligabestämma förutsättningarna för den
transaktioneromfattainnebära länderna låter skattepliktenatt som

fastighetför mervärdesskatt. Omfaller utanför tillämpningsområdet en
skattepliktiga verksamhettill viss del i fastighetsägarensanväntssom

endastdetoch till viss del privat säljs, följer domen, är omsätt-attav
frivillig skatt-kan omfattasningen den förstnämnda delen avav som

får såledesvid försäljning. uppdelningskyldighet En göras somen
dåanvändning under det årskall grunda sig på fastighetens faktiska

fastigheten förvärvades.
medlemslän-stadgar i artiklarna och 28.4Sjätte direktivet 28.3 att

undanta eller beskattaderna under övergångsperiod får fortsätta atten
Övergångs-direktivet föreskrivervissa verksamheter annat.trots att

till dess rådetperioden gäller för och undantagen attvart ett upp-av
rådet intefastighet harhäver det. det gäller överlåtelseNär ännuav

upphävt undantag.något
medlemsländernabilaga punktArtikel och E ll28.3 rätt atta ger

överlåtelse bygg-under övergångsperioden fortsätta beskattaatt av
sker tillöverlåtelsen någonnader, dessa inte nybyggda,ärtrots att om
berörda bygg-berättigad till avdrag för ingående skatt för denärsom

fall de undantarnaden. Medlemsländema också för deträtt att,ges
frivilligtmöjlighet blidessa överlåtelser fastighetsägarna attenmen ger
artikeldenna valfrihetskattskyldiga, fortsätta fastighetsägarnaatt ge

bestämmelseoklart hur dennaoch bilaga G punkt la.28.3 Det ärc
medge fri-för medlemsländernaförhåller sig till den allmänna rätt att

Båda artiklarnaskattskyldighet föreskrivs i artikel l3.Cvillig som
skattskyldighet imedlemsländerna medge frivilligtorde rätt attge

medanskillnad artiklar dock 28.3dessa fall. mellan dessaEn är att c
sjätteefter ikrañträdandettillåter medlemsländerna fortsättaatt att av

beskattning artikeldirektivet undanta dessa transaktioner från ger
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efter ikraftträdandetb dem införa sådana undantag se13.C rätt att
Belgocodexmålet.nedan i avsnitt 2.3.5 om

övergångsperioden fort-Vidare har medlemsländerna underrätt att
förnyuppförda byggnader och markundanta överlåtelsesätta att av

Ävenartikel b och bilaga F16.bebyggelse från skatteplikt enligt 28.3
föreskriver sådant undantagi detta fall får medlemsländer, ett mensom

valfrihetfrivillig skattskyldighet, fortsätta sådantillrätt att geger
artikel och bilaga G punkt lb.28.3 c

anslutningsfördraget vid tillämpningenSverige rätt att avges genom
nyuppförda bygg-artikel behålla skattebefrielse för överlåtelse28.3 av

och mark för bebyggelse så länge någon de ländernader av som var
vid Sveriges inträde har sådan befrielse semedlemmar prop.

Sveriges medlemskap i Europeiska unionen,l994/95:l9, Del s.om
557

.
då samtliga tillgångar eller någonartikel 5.8 stadgas slutligenI att

till-vederlag eller ellerdel därav överlåts, sig det sker mot somvare
inteöverlåtelseskott till bolag, kan medlemsstaterna någonattett anse

behovi överlåtarens ställe. Vidhar och träderägt mottagarenattrum
hindranödvändiga förfår medlemsstaterna vidta de åtgärder är attsom

fulltkonkurrenssnedvridning i fall då inte skattskyldigärmottagaren
ut.

från uthyrningUndantag skatteplikt vid2.3.4 av

fastighet

mervärdesskattedirektivet skall medlems-Enligt artikel b sjättel3.B
frånutarrendering och uthyrning fast egendomundantastaterna av
rik-skatteplikt fastställa de villkor krävs för säkerställaoch att ensom

förhindra skatteflykt, skatteun-tig och enkel tillämpning och eventuell
missbruk. rättsfallet Lubbock Fine Co hardandragande eller Genom

hä-EG-domstolen fastslagit undantaget gäller då hyresgästenävenatt
till uthymingenhyresavtalet och ersättning hyresvärdenutger omver

63/92 Fine REGtill hyresgästen varit skattefri mål Lubbock Co,
I-6665.1993 s.

ib första stycket gäller enligt andra stycketUndantaget i l3.B
artikel förintesamma

tillhandahållandet logi inom hotellsektom eller i liknande bran-av
inbegripet logi i semesterbyar och på campingplatser,scher

lokaler eller platser för parkering fordon,uthyrning avav
varaktigt installerad utrustning och maskiner,uthyrning av

safes.uthyrning boxarav
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Beträffande skatteplikt för uthyming lokaler eller platser förav par-
kering EG-domstolen funnit täckerfordon har begreppet allatt ut-av
hyrning avsedda för parkering fordon,platser är attav som av men
uthymingen undantagen från skatteplikt i de fall då denna är näraär
kopplad till skattefri uthyrning fastigheter mål 173/88avannan

Henriksen, 2763.Morten REG 1989 s.
Enligt artikel b tredje stycket får medlemsstaterna beslutal3.B om

ytterligare begränsningar undantaget från skatteplikt. Frågan hurav
bred omfattning medlemsländerna får skatteplikten för närvarandeärge
föremål för i EG-domstolen. spansk domstol har frågatprövning En om
artikeln för medlemsländerna föreskriva allattutrymme attger
uthyrning ekonomisk verksamhet bedrivs skallfast egendom därav

hos domsto-skattepliktig mål 12/98 Amengual registreradesvara som
len den januari Målet inte avgjort. märka21 1998. Detär ärärmu att

i förslaget till sjätte mervärdesskattedirektivet föreskrevs undan-att att
egendomfrån skatteplikt inte skulle omfatta uthyrning fast förtaget av

industriellt kommersiellt bruk, såsom fabriker, affäreroch Dettaetc.
emellertid bort och istället infördes för medlemsländernarättentogs att

skattepliktbesluta ytterligare begränsningar undantaget från ochom av
skattskyldighet.medge de skattskyldiga till frivilligrättatt en

vid uthyrningFrivillig skattskyldighet2.3.5 av

fastighet

i direktivet möjlighetMedlemsländema har enligt artikel 13.C atta
medge valfrihet för beskattning vid utarrende-skattskyldiga tillrätten
ring Medlemsländema får inskränkaoch uthyrning fast egendom.av
denna skall bestämma dess användning.ochrätt närmare om

avgjort den decembermålet 381/97 Belgocodex SA, 3 1998,I
ställde frågan det föreligger något hinder förbelgisk domstolen om en

till valfrihet förmedlemsstat tidigare medgivit skattskyldiga rättensom
upphäva och återinförabeskattning lagstiftning rättenatt un-genom ny

EG-domstolen slog inledningsvis fastdantaget i hela dess räckvidd. att
medlemsstaterna artikel kan tillåta demed stöd 13.Cav personer som

frånomfattas från skatteplikt avstå undantagen iundantagen attav
vissa föreskrifter.samtliga fall, inom vissa eller enligt närmaregränser

att hardetta följer, konstaterar domstolen, medlemsstaternaAv stort
bestämmelserna i artikelför skön inom för l3.Butrymme eget ramen

skall införas tilloch kan nämligen bedöma det val-13.C. De rättenom
lämpligt bakgrund defrihet eller inte, enligt vad de finner för-mot av

hållanden i landet vid viss tidpunkt.råder det Rätten attsom egna en
bestämma inte varken begränsad i tidenvalfrihet skall gälla eller ärom
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tidigarebeslut har fattats underdet faktumeller att ett motsatt enav
befogen-för sinaMedlemsstaterna kan därmed, inomperiod. ramen

infört den, ochvalfrihet, efter haockså återkalla tillheter, rätten att
utarrendering och uthyrningvilkenåtergå till den grundregel enligt av

ochbeskattning punkt 16undantagna frånfast egendom skall vara
17.

uppbyggnadsskedeAvdragsrätt under2.3.6

haden skattskyldigaEnligt artikel i direktivet skall17.2 rättpersonen
mervärdesskattbetala draden skatt han skyldigfrån är attatt avsom
territoriumlandetsförfaller till betalning eller betalats inom av-som

till-tillhandahållits, eller kommerseende tjänstereller attvaror som
månskattskyldig i denhandahållas, till honom personav en annan

skattskyldiga skatte-tjänsterna används för denoch personensvarorna
gemenskapsintema förvärvgäller vidpliktiga verksamhet. Detsamma

och import.
periodavdrag för vissstadgas för det fall tillåtnaartikel 18.4I att en

antingen åter-överstiger skatt betala kan medlemsstaterna göraatt en
till periodöverskjutande beloppetbetalning eller föra det nästaöver

enligt villkor de skall bestämma.som
skattskyldig skallartikel varjeSlutligen i 22.1 att upp-personanges

upphör.inleds, förändras ellerhans verksamhet skattskyldignärge som
655Rompelman REG 1985punkt i domen i målet 268/83,I 22 s.

artikeliekonomisk verksamhetfann EG-domstolen sådanatt som avses
handlingarvarandra följandejfr avsnitt kan bestå flera på4.1 2.3.1 av

driftenförsåsom anskaffningoch förberedande verksamhet,att av
fastighetsförvärv,sammanhängandeerforderliga medel och därmed är

Principen beskatt-ningenbetrakta ekonomisk verksamhet. attatt avsom
neutraltföretags avgiftsbörda påmervärdet skall påverka sättettett

förstaredan demedför i domenligt punkt 23 attsamma
näringsverksamhet måsteinvesteringsutgiftema för planerad ansesen

verksamhetenekonomiskaekonomisk verksamhet. denAtt attansesom
dendvs. dåfaktiskt nyttjas,sin början först då fastighetentar

princip.dennauppkommer, skulle stridaskattepliktiga inkomsten mot
beakta den avsiktSkatteförvaltningen skall i detta sammanhang som

medden skattskyldigehaft. Avdragsrätt skall såledesbolaget omges
ekonomiskbedrivatillräcklig styrka kan visa han har för avsiktatt att

verksamhet.
fall då den planeradetill för investeringskostnader iavdragRätten

transaktioner harskattepliktigaverksamheten inte upphov till någrager
1996 I-857.EG-domstolen i mål 110/94 INZO, REGprövats s.av
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i förDomstolen fann denna dom avdragsrätt skulle ävenatt ges en
beställning lönsamhetsstudie den planerade verksam-avseendeenav
heten. Domstolen fann vidare denna avdragsrätt kvarstår ävenatt om
det med hänsyn till utfallet den egentligastudien beslutas attav senare
verksamheten inte skall påbörjas skall försättas i lik-och bolagetatt
vidation, vilket medför planerade aldrigden verksamhetenatt ger upp-
hov till transaktioner föremål för beskattning. punktI 21ärsom
uttalade domstolen medför de skatt-rättsäkerhetsprincipenatt att
skyldigas rättigheter beroendeoch skyldigheter inte kan vara av
faktiska har inträttomständigheter, förhållanden eller händelser som
efter skatteförvaltningens fastställelse. följer skatte-Härav näratt
förvaltningen på grundval lämnade uppgifter har fastställt att ettav
visst företag skattskyldigt till mervärdesskatt retroaktivtär är en
verkande omprövning detta ställningstagande, har sin grund iav som

inträffade eller uteblivna omständigheter, i princip utesluten.senare
Principen har utvecklats i mål 37/95 Ghent Coal Terminal NV, REG

1998 detta mål domstolen för det fall det inteI-l. I poängterar atts.
finns någon bestämmelse det för medlemsstaternamöjligtgör attsom
begränsa de skattskyldigas avdragsrätt, inträder avdragsrätten omedel-
bart för hela den ingående skatten. följer enligt domstolenHärav att

till för skattskyldige,avdrag ingående skatt består den pårätten om
grund orsaker intehan kunde råda inte har kunnatöver,av som an-
vända sig den anläggning han har uppfört och avseddav som som var

användas i samband med skattepliktiga transaktioner. ellerVaromasatt
tjänstemas användning omfattningenavgörande endast för detär av
ursprungliga avdrag den skattskyldige har till enligt artikel 17rättsom
och för omfattningen de jämkningar möjliga under följandeärav som
perioder se nedan.

ämkning avdrag2.3.7 J av

Jämkning avdrag regleras i artikel skall det20. Enligt punkt 1av ur-
sprungliga avdraget jämkas enligt de förfaranden fastställssom av
medlemsstaterna bl.a. särskilt då det ursprungliga avdraget högrevar
eller lägre vad den skattskyldiga hade till. punktI 2än rättpersonen
och regleras jämkning3 investeringsvaror capital goods; benämntav
anläggningstillgångar" i den svenska översättningen direktivet.av
EG-domstolen har i målet 51/76 Verbond Nederlandse Ondeme-van
mingen definieratREG 1977 113 begreppet capital goodss. som

används i affärsverksamhet och utmärks sinvaror som en avsom
varaktighet och sitt värde och för vilka kostnaderna normalt inte di-är
rekt avdragsgilla kostnadsförs avskrivning under flera år.utan genom
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för-jämkningendet gäller investeringsvarorEnligt punkt skall2 när
eller tillver-förvärvadesfem inklusive det år dådelas åröver varorna

avseende endastjämkningen skall ske medårligakades. Den en
påJämkningen skallbelastarfemtedel den skatt görasvarorna.somav

jämförtunder de följande åreni avdragsrättgrundval variationemaav
tillverkades.förvärvades ellergällde det dåmed den år varornasom

period femdock grunda jämkningen påMedlemsländema kan aven
detförst användes.från den tidpunkt då Närmed börjanhela år varorna

jämk-anläggningstillgång kanförvärvadfast egendomgäller som en
ningsperioden förlängas till högst 20 år.

tillhanda-vidskall anläggningstillgångarEnligt punkt i artikeln3
fortfarandebetraktas deunder jämkningsperiodenhållande som om

järnk-rörelse till utgångenskattskyldigaanvänds i den avpersonens
skattepliktigheltSådan verksamhet skallningsperioden. antas omvara

helt undantagen leveran-skattepliktig ochleveransen är omvarornaav
denendast gång för helaJämkningen skall skeundantagen.är ensen

med-fallet kan emellertiddetjämkningsperiod återstår. I senaresom
i mån köparenfrån kravet på jämkning denavstålemsstatema är en

frågaanläggningstillgångama ianvänderskattskyldig ute-person som
avdragsgill.mervärdesskattenför transaktioner för vilkaslutande är

ingående skat-jämkning hela denBestämmelsen torde innebära att av
skattepliktigfastigheter inteskall ske vid överlåtelse ärten somav

skallframtida verksamhet dåpresumeradeeftersom fastighetsägarens
i andraländernaskattefri. Emellertid nämnts,antas ges, somvara

fall köparenjämkning i dessaavstå från kravet påstycket ärrätt att om
med friheti kombination denskattskyldig Detta gessomperson.en

syfteåtgärder iföreskriva lämpligai punkt nedanländerna 4 se att om
böromotiverade fördelarjämkningen inte innebärsäkerställa attatt

överföra jämkningsskyldighetenocksåinnebära länderna rätt attatt ges
därigenomsig denna, ochfastighetsägaren, denne åtardenpå omnye

överlâtelsen.undvika jämkning på grund av
defi-och får medlemsstaternapunkterna 2 3Vid tillämpningen av

det belopp skattenanläggningstillgångar,niera begreppet somavange
i syfte säker-införa lämpliga åtgärdervid jämkningen,skall beaktas att

tillåtaomotiverade fördelar ochinnebärjämkningen inte någraställa att
förenklingar punktadministrativa 4.

punkterna och i någonpraktiken tillämpa 2 3verkan iOm attav
förmedlemsstaten med förbehållringa, f°ar denskullemedlemsstat vara

dessafrån tillämpamervärdesskattekommittén avståsamråd med att
snedvridning konkur-undvikabehovetmed beaktandepunkter att avav

effek-och behoveti i medlemsstatenskatteeffekten stort av enrensen,
administration.tiv
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skattskyldigeSlutligen stadgas i punkt 6 för det fall denatt, per-
från normalt till särskilda regler ochövergår beskattas på sättattsonen

åtgärder förmedlemsstaterna får vidta alla nödvändiga denomvänt, att
skattskyldige inte skall eller missgynnas.gynnaspersonen
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nuvarandedenKritik3 mot

ordningen

Inledning3.1

och skatte-skattskyldigabådedirektiv harutredningens attI angetts
iskattskyldighetfrivilligbestämmelsernamyndigheter att omanser

svår-rättsligtresurskrävande ochadministrativtavseendenvissa är
utredningensunderbekräftatsharuppfattningtillämpade. Denna ar-

bete.
felaktighetermångasida harskattemyndighetemas attuppgettsFrån

felende flestaskattskyldigahos dekontrollerpåträffas vid ansesmen
miss-påbestämmelsernakringgående utanmedvetetpåinte bero ett av

fall intevissakan iinnebörd. Detbestämmelsemasuppfattningar av
bestämmelsernaeftersombegåtts,fel harnågotheller konstateras om

oklara.delvis är
1979,infördes årskattskyldighetfrivilligbestämmelsernaSedan om

lagstiftningbetydligtutvidgadesmervärdesskattenförbasenhar genom
med Sverigessambandoch iskattereform1989/90 årssamband medi

fri-antaletökningkraftigtillleddeBasbreddningeninträde i EU. aven
000.till 30uppgåf.n.beräknasAntaletskattskyldiga.villigt ca

tilllederbestämmelsernanuvarandedesvårigheterBland de som
särskiltsidaskattskyldigasoch deskatteförvaltningensbådefrånhar

fastighetsförsälj-medsambandiarbetetomfattandedetframhållits
ochskattskyldighetansökningarhandläggningenoch medningar omav

omfattning.skattskyldighetensändringaranmälningar avom

förkravenochRegistrering att3.2

medgesskallskattskyldighet m.m.

fastig-krävsmedgeskunnaskallskattskyldighet attfrivilligFör enatt
fas-hyrförstahandshyresgästeller utbostadsrättshavarehetsägare, en

med-verksamhetanvändning istadigvarandelokal förtighet eller som
kap.enligt 10återbetalningtillellerenligtskattskyldighet ML rättför

eller 12 § ML.11
bostadsrätts-fastighetsägare,handärför visaSökanden måste äratt

svårighetertillupphovkanvilketförstahandshyresgäst,ellerhavare ge



74 Kritik det nuvarande ordningenmot SOU 1999:47

vilande lagfartt.ex. när har beviljats eller då det gäller vadavgöraatt
med lokalhyra. Till detta kommersom den ovanligaavses

omständigheten sökandens skattskyldighetatt beroende denär av
skatterättsliga karaktären på den verksamhet hyresgästen bedriver,som

omständighet fastighetsägaren inte har något inflytandeen som över
direktär avgörande för hans skattskyldighetmen som ochegen

skyldighet återföra avdragen ingåendeatt mervärdesskatt. Om
fastighetsägaren frivilligt skattskyldigär för uthyrning fastighetav en
eller lokal hyrs till hyresgäst hyrut den i andra hand blirsom uten som
fastighetsägarens skattskyldighet och återföringsskyldighet direkt
beroende också den verksamhet andrahandshyresgästenav som
bedriver.

En ansökan frivillig skattskyldighet skall innehålla uppgiftom om
hur del fastighetsstor totalyta skall omfattas den frivilligaav en som av
skattskyldigheten. Denna uppgift ligger till grund för beräkningen av
fastighetsägarens avdragsgilla ingående mervärdesskatt.

Sedan frivillig skattskyldighet har beviljats kan olika ändringar in-
träffa kräver anmälan fastighetsägaren och åtgärder från skatte-som av
myndighetens sida. Byte hyresgäst måste anmälas till skattemyndig-av
heten eftersom endast skattskyldiga hyresgäster berättigar fastighets-

frivilligtägaren skattskyldig.att Likaså måste ändringar denvara ytaav
föremål förär skattepliktig uthyrning anmälas, eftersomsom det på-

verkar omfattningen skattskyldigheten och avdragsrätten ochav
dessutom kan leda till krav på återföring avdragen ingående skatt.av

Hanteringen ansökningar frivillig skattskyldighet ochav om av an-
mälningar olika ändringar tidskrävande ochär leder inte sällan tillom
fortsatt skriftväxling mellan Skattemyndigheten och fastighetsägaren.

Även materiella problem blir följden utformningen deav av nuva-
rande reglerna. Eftersom frivillig skattskyldighet kan medges endast

uthyrning sker till någon bedriver verksamhetom medförsom som
skattskyldighet i Sverige kan skattskyldigheten inte omfatta uthyrning
till utländskt företagett önskar ha osjälvständigt försäljnings-ettsom
kontor här i landet eller på liknande bedriva viss verksamhetsätt här i
landet. Ett exempel på detta förhållande i de framställ-anges en av
ningar överlämnats till utredningen. Det fråga utländskaärsom om
företag bilar eller bilutrustning i Sverige och hyrsom provar som an-
läggningar för detta ändamål.

Det enligt gällandeär bestämmelser inte möjligt medge skatt-att
skyldighet och avdragsrätt redan under uppförandet byggnadav en som
ägaren hyra för stadigvarandeatt ut användning i verksamhetavser

medför skattskyldighet enligt ML. Däremot kan fastighets-som om-
utfört ellerägaren låtit utföra till- och ombyggnad fastigheten-ny-, av

retroaktivt avdrag medges för skatt hänförlig till kostnaderna för åt-
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vilketunderkalenderårdetutgångenfrånårinomgärden tre av
registreringframhållitssida harskattskyldigas attFrånutförts.åtgärden
avdragsrättochuppförandetunderredan attmedgeskunnaborde

harbyggnationsstadiet. Detpåredanföreliggaskulle kunnasåledes
avseendedettairegleringennuvarandedenifrågasättsdärvid även om

med EG-rätten.förenligär
igällaskallvadbeträffanderådaoklarhetvissVidare somanses

hyrestörhållandesedaningående skattför ett upp-avdragsrättfråga om
avdrags-oanvänd. Omochouthyrdlokal stårellerfastighetochhört en

ombyggnaderellerreparationerpåför skatten somföreliggerinterätt
fastighets-föråterståruthyrningtillmöjligheternaökaförgörs att ny

påskattenförårunderavdragretroaktivttill tremöjlighetenägaren
ombyggnadsarbeten.

skattskyldigheten närupphörbestämmelsernanuvarandedeEnligt
dvs.föreligger, närlängre ut-skattskyldighet inteförförutsättningar

skatt-kanDäremothyresgäst.skattskyldigtillskerinte längrehyrning
fallvissaIfastighetsägaren.begäranpåupphörainteskyldigheten av

exempelavsedda. Ett ärvaritintesannolikteffekterfådettakan som
skattskyldighetfrivilligkan§ MLmed kap. 33enlighetföljande. I

verk-förskeruthyrningentilluthyrning ävenvidmedges staten enom
En-återbetalning.tillellerskattskyldighet rättmedförintesamhet som

ingåendehanteringmyndigheters1993:529förordningenligt avom
motsvarandebelopprekvirerafåmyndighet ettkanmervärdesskatt, en

Förord-län.DalarnasiSkattemyndighetenfråningående skattenden
Ekonomistyr-regeringenundermyndigheterdegällerningen som
har hyrttidigare utfastighetsägareEn enningsverket bestämmer. som

tillhyratillövergår utattskattskyldig hyresgäst,tillfastighet sommen
ocksåskallochskattskyldig uttakvarstårmyndighet,statlig somen

dentillhörintemyndighetstatlighyran. Enpåmervärdesskatt som
tilldock varkenhar rättbestämtEkonomistyrningsverketkrets som

motsvaranderekvireraellerskatteningående rätt attdenföravdrag
skatt-f°ar gåinte systemetfastighetsägarenEftersom sombelopp. ur

avsedd för-ickebliresultatetkommeruthyrningen attförskyldig en
myndigheten.fördyring

frivilligtregistreringenfråga rörkanSlutligen nämnas avsomen
skallskattskyldighetentidpunktvilkenfrånFråganskattskyldiga. avser

Skattemyndighetentillinkommitansökningendåden dagfrångälla,
tillträdesdagen.fråntidigare,lokalentillträtthyresgästeneller, om

3258-1997målfebruari 1999den 26domiharRegeringsrätten nren
hinderformellt attnågot motföreliggainte kan gedetfunnit att anses

detmånvadverkan. Iretroaktivskattskyldighetfrivilligbeslutett om
syfteni deutgångspunktmedbedömasfall fickenskiltiborde ske ett

debeaktandemedochlagstiftningenbakomligger avsom
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skatteadministrativa olägenheter kan förenade medsom vara en
retroaktiv tillämpning.

Som tidigare har Regeringsrätten dennämnts 20 oktober 1998 av-
gjort mål gällde huruvida konkursbo skulle fåett registrerasettsom

frivilligt skattskyldig. Domstolen fann bestämmelserna i den dåattsom
gällande lagen 1968:430 mervärdeskatt inte utgjorde hinder motom

konkursbo fortsätter konkursgäldenärensatt ett verksamhet regist-som
RÅfrivilligt skattskyldig ref.1998 31.reras som

3.3 Avdrag för ingående mervärdesskatt

När det gäller till avdrag för ingående skatträtten det särskilt för-är ett
hållande bör uppmärksammas. När frivilligt skattskyldig fastig-som en
hetsägare säljer sin fastighet skall han, försäljningen sker inomom sex
år från utgången det kalenderår under vilket skattskyldigheten inträttav
för honom, återföra ingående skatt han har gjort avdrag för. Omsom
köparen också blir frivilligt skattskyldig kan han få avdrag för dengöra
skatt säljaren återfört. Förutsättningar härför dels köparenär attsom
kan styrka sin till avdragrätt den tidigare utfärdatett ägarengenom av
intyg storleken den ingående skatt denne återfört, delsom attav som
säljaren betalat motsvarande belopp till enligt skattebetal-ett staten
ningslagen 1997:483 före ingången andra månaden efter den dåav
redovisningen återföringen gjordes. Reglerna medför säljareattav en

redovisar den återförda mervärdesskatten i redovisningsperiodensom
då den återföringsgrundande händelsen betalningenäger görrum men
för förorsakar köparen förlorar sin avdragsrätt.sent Redovisaratt där-

säljaren återföringen först då Skattemyndighetenemot kräver det och
sedan betalar i tid medges köparen avdragsrätt.

Hur det belopp säljaren skall återföra och köparen sedermerasom
kan få avdrag för skall behandlas det gäller stämpelskatt harnär varit

till bedömning i flera mål. domstolenHögsta har i dom den 4uppe en
Ö1999 mål 2085-98 funnit ersättning köparenattmars utgernr som

för säljarens mervärdesskatteskuld inte skall ingå i underlaget för
beräkning stämpelsskatt.av

Även det gäller exempelvis realisationsvinstbeskattningnär kan
fråga uppkomma hur ersättning från köparen till säljaren för denom
s.k. intygsmomsen skall behandlas.

Om det konkursbo säljer fastighetenär och därförett tillsom som
köparen skall utfärda intyg återförd mervärdesskatt måste konkurs-om
förvaltaren känna till i vilken utsträckning frivillig skattskyldighet före-
ligger. Enligt sekretesslagen gäller dock sekretess för uppgift härom i
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torde ha att tainte rättdärförkonkursförvaltaren,tillförhållande som
uppgiften.del av

avdragÅterföring medgivnatidigare3.4 av

mervärdesskattingåendeför

enligtskattskyldiga ärfrivilligtregistreratsFastighetsägare somsom
tidigareåterföraomständighetervissaunderskyldigaML attkap.9

f1616kap.i 8reglernafall kanvissa även aavdrag. Imedgivna -
beträf-tillämpligabliavdragmedgivnatidigarejämkningML avom

skattskyl-frivilligomfattasfastighetdelellerfastighet avfande somav
korri-efterhandiförregelsystem attdubblasåledesfinnsdighet. Det

inteharmoniserartvåDessa systemavdrag.medgivnatidigaregera
exempeluppstå. Ettkaneffekterlämpligamindrevarförvarandra,med

År 3skattskyldig årregistrerasfastighetsägareföljande. En somär
skall6sker årfastighetenförsäljningenombyggnad. Omsker aven
stödmeddockkanåterföringsskyldighet. Köparensinfullgörasäljaren

säljarenbeloppdetmed högstavdragmedges somintygsäljarensav
skall nå-stället år 7iförsäljningenSkertillbetalatochåterfört staten.

skattskejämkningskall av-Däremotinte avåterföring göras.gon
inteköparenkanjämkarsäljarenskatttillbyggnaden. Denseende som

för.avdragfå
slagtill allahänförligaavdraginnebär avåterföring attReglerna om

kostnadersådanasåväldvs.återföras, somkommakankostnader att
omedelbartsådana är av-aktiveras,inkomsttaxeringen somvid som

investe-frågadetbetydelse ärsåledes omsaknardragsgilla. Det om
tvekanrådadetVidaredriftkostnader.ellerringskostnader synesrena
fastig-omfattarskattskyldighet ävenfrivilliga enfastighetsägarensom

elleruthyrdlängreinte äruthyrdvaritharlokalellerhet sommensom
skattskyldighetfortsatteftersombetydelseharFrågananvänd. stor

ifårFastighetsägarenbehöverinte göras.återföringnågoninnebär att
drift-ochreparations-skattingåendeför t.ex.avdragfalldetta göra
någraochuthyrdintelokaleneller ärfastighetentidenunderkostnader
skatt-Omtillträder.hyresgästinteuppkommerskatteeffekter nyenom

ellerfastighetenouthyrdadenomfattarintedäremotskyldigheten
ingenfastighetsägarenharskalldärför görasåterföringochlokalen

fastighetsägarenskattskyldig. Omblirpåhanförrän nyttavdragsrätt
skattskyldigtilllokalenellerfastighetenhyrtillfälle enutvid ett senare
uthymingenförskattskyldighetfrivilligmedgespåochhyresgäst nytt

tidigarehanmervärdesskattdenföravdragfåintedock somhankan
återfört.
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Ett områdeannat upphov till svårighetergett den frivilligasom är
skattskyldigheten i samband med konkurs. RÅI rättsfallet 1993 ref. 78,

avsåg skyldigheten för konkursbosom återföra mervärdesskattatt som
fastighetsägaren gjort avdrag för före konkursbeslutet, fann Regerings-
rätten fordranatt påstatens återföring skatt massafordran.av var en
Detta skulle bl.a. kunna leda till konkursboet måste försättasatt i kon-
kurs. För förhindra sådantatt resultatett genomfördes lagändring ien

kap.9 5 § femte stycket och i kap.13 28 § andra stycket ML syftevars
fordranatt statens på återföring skattvar skulle klassificerasav som en

konkursfordran. Högsta domstolen har emellertid i ett avgör-senare
ande, NJA 1997 787, funnit lagändringama fåttatt den konsekvensens.

fordranatt påstatens återföring skatt fordranär gäldenärenav moten
uppkommit efter konkursen ochsom därför varken kan gäll-görassom

ande konkursboetmot massafordran eller medföra utdelning isom
konkursen konkursfordran.som

3.5 Fastighetsägares redovisning av
mervärdesskatt

Enligt skattebetalningslagen gäller den bedriveratt verksamhet därsom
beskattningsunderlagen exklusive gemenskapsintema förvärv och im-

för beskattningsåretport beräknas sammanlagt uppgå till högst mil-en
jon kronor och skyldigär lämna självdeklarationattsom och intesom

handelsbolagär skall redovisa mervärdesskatten gång år i själv-en per
deklarationen, inte Skattemyndigheten beslutatom Skattemyn-annat.
digheten skall dock besluta redovisning gång månad iom sär-en per
skild skattedeklaration den skattskyldige begär det eller detom om
finns särskilda skäl. Om den skattskyldige begärt sådan redovisning
skall beslutet gälla minst i två på varandra följande beskattningsår. I
tidigare förarbetsuttalanden har anförts sådana särskilda skälatt kan
finnas Skattemyndighetent.ex. beslutat frivilligom skattskyldighetom
för uthyrning rörelselokal prop. l995/96:19,av 19. Reglernas. om
frivillig skattskyldighet för uthyrning verksamhetslokaler harav av
skatteförvaltningen så speciellaansetts särskilda skäl böratt före-anses
ligga. Det har därför regelmässigt beslutats redovisning skall skeatt i
särskild skattedeklaration. Kritik har framförts månatlig redo-mot att
visning i skattedeklaration måste skeen även små privata fastighets-av

och bostadsrättsföreningarägare med kanske mycket blygsamen mer-
värdesskattepliktig omsättning. Det har anförts årlig redovisningatt
borde tillräcklig i sådana fall.vara
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Inledningl

sjätteibestämmelserderedovisat mer-avsnitt 2.3iharUtredningen
fastuthyrningochomsättninggäller avvärdesskattedirektivet som

sådanadirektivet trans-enligt attgällerhuvudregelSomegendom. en
dockskalluthyrningVissskatteplikt. varafrånundantagnaaktioner är

liknandeellerhotellrörelseirumsuthymingnämligenskattepliktig,
camping-imotsvarandeochcampingplatserupplåtelseverksamhet, av

utrustningupplåtelseparkeringsplatser,upplåtelse avverksamhet, av
förvarings-upplåtelseinstallerade samtfast avmaskiner äroch som

boxar.
räckviddenbegränsamöjlighet attmedlemsstaternaDirektivet ger

tjänsterandraomsättning ävenbehandladvs.undantag, avattdettaav
harSverigeskattepliktiga. Inämndadeegendomfast änavseende som
förbl.a.skattepliktföreskrivitsmöjlighetdennamed omenligheti

jord-tillochverksamhetstillbehör rättöverlåtelse avellerupplåtelse av
fasträttigheterandravissaoch avseravverkningsrätt sombruksarrende,

egendom.
tillåtamöjlighetdirektivet attenligtvidareharMedlemsstaterna

uthyrningförskattskyldigablivälja avfrivilligt attnäringsidkare att
Grekland,Belgien,endastdetmedlemsstaterna ärAvegendom.fast

framgårSåvittmöjlighet.dennautnyttjatinteSpanienochItalien som
kom-upplåtelsebeskattasmaterialtillgängligt avutredningenförav alltidFrankrikemedanSpanienochItalienalltid ibyggnadermersiella

fumishedaffärsändamålförlokalermöbleradeupplåtelsebeskattar av
purposes.businessforusedbuildings

frivilligbestämmelsernagranskat omharUtredningen närmare
Finland,Danmark,iegendomfastuthyrningförskattskyldighet av

följandedeTyskland. I närmastoch av-StorbritannienNederländerna,
ibestämmelsernahuvuddragenforredogörelse avlämnassnitten en

länder.dessa
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4.2 Danmark

Det sedan årär 1967 möjligt bli frivilligt registreradatt skattskyl-som
dig for uthyrning fast egendom. Skattskyldighet kan medgesav ut-om
hyrning pågår, avtal uthyrning redan uppförd byggnadom harom av
träffats, fast egendom förvärvas med tanke på uthyrningom detutan att
vid förvärvstillfället finns något avtal uthyrning, avsikten ärom attom

ickeännu uppförd byggnad skall hyrasen avsiktenut samt är attom
uthyrning skall ske redan existerande byggnad för vilken detav en på
grund ombyggnad eller reparation inte finnsav ännu något avtal om
uthyrning. Endast lokaler hyrs eller försökerut hyrasom som man ut
kan omfattas den frivilliga registreringen. Emellertidav tycks inte krä-

någon omfattande utredning från fastighetsägarensvas sida visarsom
han försöker hyraatt egendomen i fråga.ut
Vid pågående hyresförhållande kan skattskyldighet medges endast
hyresgästen införstådd därmed.är Frivilligom skattskyldighet kan inte

medges fastighet används eller användasom fören uthyrning foravses
bostadsändamål. För erhålla avdragsrättatt vid uppförandet av en
byggnad krävs Skattemyndighetenatt kan godta uppgift från bygg-en
herren i vilken utsträckning fastigheten kommerom omfattas fri-att av
villig skattskyldighet.

Senast månader efter det byggnad eller lokal,sex att omfattassom
skattskyldigheten, blivit klar iav bruk skallatt fastighetsägarentas

hur del fastighetenstor hyrsuppge eller han försökerav utsom som
hyra Om uthyrning inteut. pågår och inte heller försöker hyraman ut
fastigheten skall återbetalning ske all avdragen ingående mervärdes-av
skatt.

Den frivilliga skattskyldigheten kan upphävas tidigast två år efter
registreringen. När registreringen skett innan byggnation avslutats,en
räknas den tvååriga tiden från den första uthymingens början.

Jämkning tidigare avdragen ingående mervärdesskattav skall ske
egendomen inom tioårsperiod heltom eller delvis övergår tillen att

användas för bostadsändamål, inte längre skall omfattad skatt-vara av
skyldigheten eller säljs. För avdrag hänförligt till reparation och under-
håll gäller sedan den 1 januari 1996 femårig jämkningsperiod.en
Jämkning behöver inte ske mervärdesskatt avseende underhåll ochav
reparationer till sammanlagt beloppett 75 000 kr exklusive skattom
och inte heller för skatt avseende drift och administration. Den tioåriga
jämkningsperioden räknas från den tidpunkt då egendomen tagits i bruk
uthymingstidpunkten. Den femåriga, avseende utgifter för reparation
och underhåll, räknas också från det räkenskapsår då användningen

Ändringarinletts. i egendomens användning eller i uthymingsförhål-
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landet medför tilljämkning skall ske, skall alltid anmälasattsom
Skattemyndigheten dagar efter ändringen.åttasenast

Vid försäljning harfast egendom kan förvärvaren, denneav om
minst avdragsrätt hade vid förvärvet fastig-säljarensamma som av
heten, jämkningsskyldigheten från säljaren för resterande delöverta av

Ärtioårsperioden. köparens avdragsrätt mindre säljarens får köparenän
jämkningsskyldigheten i den utsträckningendastöverta motsvararsom

köparens avdragsrätt för i fråga. Resterande del jämk-egendomen av
ningsskyldigheten skall fullgöras förutsättning försäljaren. En attav
helt eller delvis få jämkningsskyldigheten köparen påöverta är sär-att
skild blankett förklarar skyl-sig införstådd med övertagandet dennaav
dighet för resterande del jämkningsperioden. Säljaren skall under-av

skattemyndighetema övertagandet jämkningsskyldigheten.rätta om av

Finland4.3

Frivillig skattskyldighet kan för uthyrning fastighet eller delmedges av
fastighet överlåtelse nyttjanderätt under förutsättning attav av

egendomen fortlöpande används för verksamhet berättigar till av-som
drag. Med verksamhet verksamhetberättigar till avdrag jämställssom

berättigar till återbäring skattefri verk-och kommuner bedrivensom av
samhet.

Ansökan skattskyldighet kan görasom av
fastighetsägare fastighet,hyr eller arrenderar ututen som en
hyresgäst eller arrendator har hyrt eller arrenderat fastig-en som en

het omfattas ellerskattskyldighet för i sin hyraägarens att tursom av
arrendera den,ut

fastighetsaktiebolag, då aktieägare själv använder den delett aven
fastigheten hans aktier berättigar honom inneha eller hyr utattsom
eller arrenderar den,ut

aktieägare blii fastighetsaktiebolag har anhållitett atten som om
skattskyldig han hyr eller arrenderar den del fastighetenutom av

i ellersom avses
hyresgäst eller i fastighets-arrendator aktieägare etten som av en

aktiebolag har hyrt eller del fastighet omfattasarrenderat en av som
aktieägarens skattskyldighet för i sin hyra eller arrendera utatt turav

den.
de fall uthyrning i punkterna och behöverI 4 5av som avses

hyresgästens verksamhet inte alla delar medföra skattskyldighet.till
räcker hyresgästen verksamhet iDet i lokalen bedriver sådan så storom

omfattning han får idelvis dra den skatt ingår hyran. Deträtt att somav
förhållandet verksamheten delvis skattefri påverkar hyresgästensäratt



82 Internationella jämförelser SOU 1999:47

avdragsrätt, inte fastighetsägarens skattskyldighet avdrags-ellermen
rätt.

Skattskyldigheten gäller tidigast från den dag då ansökningen kom-
mit in till länsskatteverket. Avdragsrätten uppkommer samtidigt som
skattskyldigheten inträder. Om den ansöker skattskyldighet ärsom om
berättigad till retroaktivt avdrag för skatt hänförlig till nybyggnad eller
s.k. grundlig förbättring fastighet, antecknas denne skattskyldigav som
redan från den tidpunkt då verksamheten inleddes. till retroaktivtRätt
avdrag föreligger ansökan frivillig skattskyldighet inomgörsom om

månader från den tidpunkt då fastigheten tagits i bruk, varvidsex av-
dragsrätt medges från den månad under vilken skattskyldigheten inträtt.
Enligt avgörande från förvaltningsdomstolen,Högsta HFD 1996 Bett
577, f°ar bolag uppföra byggnad för hyra denett att att utsom avser en

avdrag för skatten byggnadskostnademapågöra redan bolagetnär
köper byggtjänstema för byggnaden. förutsättningDetta gäller under

bolaget ansökt bli skattskyldigt för överlåtelsen nyttjande-att attom av
till fastigheten och förebragt tillförlitligrätten utredning detäven om

kommande nyttjandet den. Domstolen har i domen hänvisat till art.av
4.1 i sjätte mervärdesskattedirektivet och EG-domstolens dom i målet
268/83, Rompelman REG 1985 655.s.

Skattskyldigheten kan inte upphöra på anmälan den skattskyl-av
dige. Den upphör först förutsättningarna för skattskyldighet harnär
upphört. Så fallet då hyresgästen eller delägaren upphör medanses vara
verksamhet medför skattskyldighet, då hyresgästen eller delägarensom
flyttar och icke skattskyldig hyresgäst flyttar in, vid försäljningen av
fastighet och då fastighetsägaren använder fastigheten för ända-annat
mål sådant berättigar till avdrag. Förutsättningarnaän där-som anses

inte ha upphört då hyresgäst flyttar hyresgäst börjaremot en men en ny
använda fastigheten för sådan verksamhet berättigar till avdrag. Isom
information från Skattestyrelsen Skattestyrelsens publikation 641 an-

bl.a. förutsättningarna för skattskyldighet inte upphöraatt närges anses
för vilka skattskyldighet har sökts tillfälligtutrymmen påär tomma

grund söker hyresgäst.attav man en ny
Särskilda bestämmelser "rättelse" avdrag för ingående skattom av -

med funktion bestämmelserna jämkning i sjättesamma som om mer-
värdesskattedirektivet har införts. Generellt gäller den skattskyl-att-
dige skall avdrag gjorts för affärsbyggnad, fastig-rätta ett som en om
heten eller del den inom viss tid efter det byggnadsarbetenaatten av en
slutfördes säljs eller i användning sådan berättigar tilltas änannan som
avdrag. Rättelsen genomförs i form skatt på bruk bygg-egetav av
tjänster. företagFör ansökt frivillig skattskyldighet för uthyr-som om
ning fastighet uppkommer rättelseskyldigheten då förutsättningar förav
skattskyldighet inte längre föreligger i fråga viss lokal. Dennaom
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nybyggensamband medbyggtjänster irättelseskyldighet gäller endast
samband medanskaffningar iförförbättringar. Avdraggrundligaoch

inteskall såledesskötsel fastighetenunderhåll och rättas.reparation, av
vid inkomst-utgiftersådanagrundliga förbättringarMed sommenas

för fastigheten.anskaffningskostnadhar aktiveratsbeskattningen som
fördragitsheller skattdärför inteRättelseskyldigheten gäller avsom

tidsgräns.praktiska skäl har införtsreparationsarbeten. Avstörre en
för användningen ändrasändamåletfastigheten säljs eller änOm senare

slut-under vilket byggtjänstenkalenderårefter detfem år utgången av
rättelse intefördes skall någon göras.

användas påförskattskyldig köparesäljs tillfastighetOm attenen
det beloppfår köparen dratill avdrag,berättigarsättett somavsom

fastig-säljerrättelsen. köparenmed anledning Ombetalatsäljaren av
betalaskall köparenrättelsetidenanvändningen inomeller ändrarheten

falli dettaRättelsetiden räknasbruk byggtjänster.skatt på äveneget av
från tidpunktenslutfördes och intebyggtjänstenden tidpunkt dåfrån

förnedre beloppsgränserbl.a. reglerfinns vidareför förvärvet. Det om
rättelse skall ske.när

skattskyldighetärenden frivillighandläggningBeträffande omav
informationen från Skatte-nämndai den tidigarebl.a. följandeanges

begynnelseanmälan.s.k. Denskerstyrelsen. Ansökan somgenom en
fördetaljerad utredninghaskattskyldighet måsteansöker omenom

ansökerfastighetvilka delar varjefastighet och tillvilken ommanav
till anmälan,dock inte fogasUtredningen behöverskattskyldighet. men

förvarasUtredningen skalllänsskatteverket.tillställaspå begäranmåste
ansöktharfastighetsägare gångbokföringsmaterialet. Närbland enen

intefastighet, behöver hanskattskyldig för uthyrningbliatt av enom
utvidgasskattepliktiga uthyrninganmälan hanslämna någon omny

be-Länsskatteverketlägenheter.fastigheter elleromfattatill att nya
ärendet, denunderrättashöver inte heller på sättannat nyssom men

ansöktfastigheterför vilkanämnda utredningen ommanomegna
därioch ändringarskall behållastill vilka delar,skattskyldighet och

goras.

Nederländerna4.4

fasttransaktionerreglernade nederländskaEnligt egen-som avserom
tillhandahållande inom två årobligatorisktbeskattasdom nyupp-av

förutsättning be-anläggningar, underandrabyggnader ochförda att
Tillhandahål-marknadsvärdet.understigerskattningsunderlaget inte

underkan också beskattas,och anläggningarandra byggnaderlande av
minsttill avdrag med 90köparen harförutsättning rätt procentatt av
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skatten frivilligpå tillhandahållandet. finns bestämmelserDet även om
skattskyldighet vid uthyming-av fast egendom. har ändrats fleraDessa
gånger bl.a. förutsättningarna för skattskyldighetsåvitt gäller sådanatt
skall beviljas.

Från år möjligt för hyresvärd frivilligt bli1968 det skatt-attvar en
skyldig, förutsatt hyresgästen företagare användeatt var en som egen-
domen i sin affärsverksamhet. begränsning till vissa hyresgästerDenna

bort uthyrning berättigade liksom tidigare1978 bostädertogs men av
inte till frivillig skattskyldighet. ansökan skattskyldighet skulleEn om

sighyresvärden och hyresgästen. visade dockDetgöras gemensamt av
de bestämmelserna kunde användas för oacceptabla skatteplane-att nya

ringstransaktioner dem saknade till avdrag för ingåenderättav som
skatt, exempelvis på följande sätt.

idrottsförening behövde bollplan kunde inte finan-En en ny men
siera denna. stiftelse bildades och arrenderade marken för boll-En
planen kommunen för symbolisk hyra, anlade planen och hyrdeav en

den till idrottsföreningen. Anläggningskostnadema subventioneradesut
kommunen föreningens hyra kunde mycket låg. Stiftelsenoch sättasav

ansökte frivillig skattskyldighet, vilket medgavs. ingåendeDenom
skatten stiftelsen.på anläggningskostnaden blev därför avdragsgill för
Stiftelsen hyran,blev visserligen skyldig betala mervärdesskatt påatt

denna korrigeringstidenlåg och skatten spreds dessutom övermen var
10 år, varefter föreningen kunde planen.överta

I andra fall hade liknande metoder för minska kost-använts att
naderna för för skulle uppföramervärdesskatt stad ett nytten som
stadshus och för bank skulle bygga bankkontor. Jämförtett nytten som
med direkt förvärv, ansågs uppskjutet förvärv med hyresavtalett ett
kunna leda till skatteinbesparingar eller investe-50 procent mer av
ringskostnadema.

Sedan gäller på möjligheten medge skattskyldighet1995 nytt att att
vid uthyrning skattskyldighet kanfastigheter begränsats.av numera
medges endast i de fall använder egendomen för ända-då hyresgästen
mål berättigar honom till avdrag för ingående skatt till minst 90som

dvs. hyresgästen måste använda egendomen i minst dennaprocent, om-
fattning för skattepliktiga transaktioner. vissa fall krävs dock endastI
70 ansöka skattskyldighet förDet vidare möjligtärprocent. att ut-om
hyrning del Vid uthyrning bostäder saknas möjlighetbyggnad.av av av
till skattskyldighet. skattskyldighet undertecknasAnsökan måsteom av
såväl hyresvärden och skattskyldigheten kanhyresgästen gällasom
retroaktivt för Korrigeringstiden för fast egendomhögst månader. ärtre
den tid förflyter förvärvet de nio kalenderår följermellan ochsom som
efter för förvärvet.året
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Storbritannien4.5

efterkan medgesfast egendom ansö-uthyrningskattskyldighet vid av
skall Enansökanhyresvärden göras.kan. Det avgörär omsom ensam

skatt-ansökahyresförhållandepågåendeunderhyresvärd kan ett om
hyresavtaletändraskattelagstiftningen tillåter honomskyldighet och att

förmedges inteSkattskyldighettill hyran.mervärdesskatt läggsså att
används för välgören-byggnaderbostäder eller vissauthyrning somav

princip fördärför iföreliggerskattskyldighetenfrivilliga ut-het. Den
ändamål.för kommersiellaanvändsegendomhyrning fast somav

förfastighet inteenskildmedges förskattskyldighet kan en-menen
möjligt begränsasåledes intebyggnad.lokaler i Detskilda är atten

Byggnaderbyggnad.hyresförhållanden iskattskyldigheten till vissa en
dettaaffársgallerior ivarandra liksomförbundna medär ansessom

önskatföretag harbyggnad. Brittiskasammanhang en mersom en
det skullehänseende såi dettaskattskyldighetflexibel frivillig att vara

ivåningarexempelvis vissaskattskyldighet förmedgemöjligt att en
byggnad.

eller denbyggnadsinteskattskyldighet medges ägare, somenom
med demförbundenförvärv eller någonfinansierade ärägarens som

medför skatt-inteför verksamhetbyggnadenanvändaatt somenavser
utbild-ellerförsäkringsverksamhetbank- ellerskyldighet, t.ex.som

ning.
försälj-omfattar den bådemedgettsskattskyldighet harfrivilligOm

för dendock endasti år,uthyrning och den kvarstår 20ning och person
bundenalltså intefastighetblivit skattskyldig. En ärägare av ennysom

binderskattskyldighetfrivilligVidare gällerskattskyldigheten. attav
lämnarföretagregistreradingår i Ettföretag gruppensomgrupp.som

fastuthyrningpå sinbetala mervärdesskattfortfarande skyldigtär att av
egendom.

frågaendast ikan ske,ingående skattJämkning avdrag för menav
pund. Korrige-överstiger 000anskaffningsvärde 250egendom varsom

använd-den förstafrån tidpunkten föroch löperringstiden tio årär
ningen.

Tyskland4.6

undantagenegendomfastgäller uthyrninghuvudregel ärSom att av
skattskyl-frivilligkan ansökahyresvärdfrån skattskyldighet. En om

underegendomuthyrning all fastgällermöjlighetdighet. Denna av
byggnad.till viss i Förbegränsasvillkor och kanvissa attäven yta en

företagarehyresgästenmedges krävsfrivillig skattskyldighet skall äratt
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och denne berättigad till fullt avdrag för ingående skatt. finnsDetäratt
dock femprocentsregel, enligt vilken möjlighet ansökaatten om
skattskyldighet respektive behålla skattskyldighet finns hyresgästennär
använder egendomen till högst fem för verksamhet för vilkenprocent
avdragsrätt inte föreligger. Andelen kan i tid eller omsättningmätas yta,
och kalenderår. Används lokal för såväl verksamhetavgörs per en som
berättigar till avdrag, verksamhet inte berättigar till avdragsom som
kan skattskyldighet inte medges.

Frivillig skattskyldighet inleds formlöst. Hyresvärden måste ange
uthymingen skattepliktig i sin redovisning. Skattskyldigheten kansom
upphöra helst.när som

Avdrag för ingående skatt avseende anskaffnings- och tillverk-
ningskostnader skall jämkas skattefirhållandena ändras inom vissom
tid. Avdrag för skatt hänförlig till reparation eller underhåll skall inte
ingå i jämkningsunderlaget. Endast byggnadsarbeten leder tillsom nya
delar på byggnad ingår i detta underlag. Jämkningsperioden tio årären
for fast egendom och löper från tidpunkten för första användningen.
Någon jämkning skall inte ske jämkningsbeloppet inte överstigerom
500 eller skatteavdraget förDM kostnaderna inte högre 2 000är änom
DM. Jämkning skall ske den ifrågavarande egendomenäven om av-

eller övergår användas i regi, allt under förutsättningyttras att attegen
användningen ändras.
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Överväganden förslagoch5

Inledning5.1

syftet medbl.a. det främstadirektiv anförsutredningens översynenl att
verksamhetslokalervid uthyrningskattskyldighet ärreglerna avomav

och rättsliga problemenadministrativaminskar deföreslå regleratt som
vadbakgrundframhålls,tillämpningen. Vidareförenklaroch mot av

skattelagstiftningen RSVtill förenklingaruttalat i sitt förslagRSV av
skattskyldighetfrivilligdet bör analyseras1995:10,Rapport att om

obligatoriskformtillämpas eller någonfortsättningsvis böräven avom
införas.skattskyldighet kan och bör

tillförslaglämna någrautredningens uppdraginte iingårDet att
Bostadsområdet berörsbostäder.beskattningenberörändringar avsom

uthyr-heller denbehandlar inteföljande. Utredningeninte i detdärför
skattepliktig,obligatorisktfast egendomning ut-är t.ex.somsomav

hotellrum.hyrning av
skatteplikt förfrånleder undantagframgått kapitel 2Som ut-ettav

kumulativa och kon-fall tillverksamhetslokaler i mångahyrning attav
verksamhet idrivaValet mellaneffekter uppstår.kurrenspåverkande att

omständigheter,flerapåverkas självfalleteller hyrda lokaler avegna
harmervärdesskatteområdet Vadeffekterna pådär ansettsär somen.

inverkan påmervärdesskattensminskalångt möjligtangeläget såär att
angeläget.fortfarandeutredningens meningenligtdetta val. Detta är

åstadkomma detmetodpraktiken användbari öns-Någon attannan
skattepliktigfast egendomuthyrningkade resultatet göraän att av

första stycket 5 MLVisserligen finns i kap. 4 §inte finnas. 8 ensynes
företag,slussningsregeln. innebärkallad Denmetod, att ettannan

in-till återbetalningheller harskattskyldigt och inteinte rättär avsom
förutsättningarvissakoncern, underingår igående skatt och ensom

hosföretag i koncernenskatt tillingåendekan föra annatöver egen
vidregelingående motsvarandeavdragsgill skatt. Enblirvilket skatten
vidinnebära fastighetsägarenegendom skullefastuthyrning attav

lokalvarje enskildden påskulle debitera ocksåhyresdebiteringvarje
belastatsfastighetsägareningående skattdelen denbelöpande somav

Även belöper påden skattden period hyranmed under somavser.som
detta hyresgästskulle fördelas på Enombyggnadtill- eller sätt.ny-,

skulleingående skattendel denavdrag för endasthar tillrätt en avsom
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alltså få betala sin del skatten på nybyggnad, hanst.ex. ävenav en om
hyresförhållande upphör efter kortare tid. Av detta och andra skälen
framstår inte detta alternativ lämpligt.som

Den tekniska lösning på problemen med kumulativa och kon-
kurrenspåverkande effekter valts såväl i Sverige enligt detsom som
sjätte mervärdesskattedirektivet med frivillig skattskyl-är ett system
dighet för uthyrning fast egendom. idealisktI sådantett systemav
skulle varje kumulativ eller konkurrenspåverkande effekt undanröjas.
Detta idealiska tillstånd kan uppnås endast i det fall uthyraren har full
avdragsrätt för ingående skatt och debiterar skatt helapå hyran samt
hyresgästerna har till avdrag för eller återbetalningrätt hela denav
debiterade skatten i fortsättningen med avdragsrätt också tillrättavses
återbetalning skatt. Om den verksamhet bedrivs i lokalerna inteav som
medför någon avdragsrätt eller endast begränsad sådan kan,en som
redan beskrivits, i praktiken inte undvikas kostnaden för mervärdes-att
skatt blir högre lokalerna hyrs och uthymingen beskattas deänom om
ags.

De kumulativa och konkurrenspåverkande effekter berörtssom nu
sig gällande med olikagör styrka i olika situationer. Behovet åtgär-av

der för undanröja dessa effekter varierar därför kraftigt. Behovetatt är
uppenbart då det fråga uppförande industribyggnadärt.ex. om av en ny

skall användas i verksamhet i sin helhet medför skatt-som en som
skyldighet, särskilt alternativet i stället för hyra byggna-ägaatt attsom
den kan realistiskt. det falletI hyraövervägeratt attvara en person en
mindre lokal i äldre flerfamiljshus för i lokalen verk-ett utövaatt en
samhet endast delvis medför skattskyldighet, kan väl be-antas attsom
hovet nästintill obefmtligt, eftersomär den dolda mervärdesskatt som
kan finnas i hyran betydelselös, samtidigt anskaffandetär som av en

fastighet för verksamheten framstår orealistiskt.egen som
Det finns starka skäl talar för det i det första fallet börattsom vara

möjligt för industriföretaget hyra byggnaden villkorpå iatt som mer-
värdesskattehänseende neutrala i förhållande till alternativetär ägaatt
byggnaden. detI andra fallet skälen mycket allaFör fallär svaga. som
ligger mellan dessa två ytterlighetsfall varierar skälen självklart i
styrka.

Utredningens förslag till förenklingar och andra förbättringar detav
nuvarande bör utformas så vad beaktas. Desystemet att sagtsnu pro-
blem finns för närvarande bör lösas så långt det möjligt. Somärsom
framgått kapitel 3 några de viktigaste problemen följande.ärav av
Eftersom hyresgästens skattestatus avgörande betydelse förär av om
skattskyldighet skall medges och kvarstå, krävs uppgifter från fastig-
hetsägaren till Skattemyndigheten såväl vid nyregistrering skatt-av
skyldiga fastighetsägare vid byte hyresgäster, vilket skaparsom av
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Åter-fastighetsägarna.ochskatteförvaltningenföradministrativt arbete
kommaavdrag kanmedgivnatidigareinnebärvilkaföringsreglema, att

hyresgästvid bytevissa falligäller inte baraåterbetalas,behöva avatt
denfortsättadenägarbyten, ägaren attvidäven trots att avserutan nye
förmotivåterföringsreglemauthyrningen. Vidare ettskattepliktiga är

för-hyresgästvid byteskattskyldig fastighetsägarefrivilligt att aven
medmervärdesskattskattskyldig till ute-välja hyresgästsöka ärsomen

utländskamedförakanandra hyresgäster. Detta t.ex.slutande attav
hem-skattskyldighet imedförverksamhetbedriverföretag somsom

antingenlokal härönskar hyraändåochi Sverigeintelandet sommen
doldinnehållerhyrabetalaeller fårlokalhyrafår svårt att somenen

svensk mervärdesskatt.
skenärvarandeförkanavdragmedgivnatidigareKorrigering av

gälleråterföringsreglema,nämligenregelsystem,olikaenligt två som
jämkningsreglema,ochverksamhetslokaler,uthyrningvidendast av

tillMed hänsynfastigheter.inräknatinvesteringsvaror,gäller allasom
försälj-bl.a. vidhänseendeni fleraskiljer sig åtdessa regelsystematt

upplevsuppstå.tröskeleffekter Detanförts, bl.a.tidigarening kan, som
med två olikakrångligt system.även som

problemutsträckning dessavilkenoch itill hurställningInnan tas
Dentvå frågormening avgöras.utredningensbör enligtkan lösas ena

skattskyldig-direktiv,utredningensframhållits isärskiltär, omsom
skalldenellerfrivilligskallfortsättningeniheten även varaomvara
skallskattskyldighetenfrivilligadenandraobligatorisk. Den är om-om

medförverksamhetanvänds ilokaleruthyrningenbartfatta somsomav
verksamhetslokaler.andraellermervärdesskattskattskyldighet till även

mervärdes-uppgifttill översynUtredningen har göraatt aven
frivilligaverksamhetslokaler. Denuthyrningvidskattereglema av

byggnaderupplåtelseochuthyrningomfattar f.n.skattskyldigheten av
andraexempel påfastighet. Somanläggningarandraoch utgörsom
uthyr-skattepliktigförföremålkunnaanläggningar ansetts varasom
Riks-ifastighetsägaren nämnsnågondening ännär ägts annanav

sprink-brandlarm,1998mervärdesskattförHandledningskatteverkets
depåbeteckningsammanfattandes. 198. Somochler värmepanna en

används,uthyrningskattepliktig änföremål förkanobjekt omvarasom
verksamhetslokaler.lokaler ellerordetkonsekvent,inte helt

fastig-ochfastighetsägaretalas oftastavsnittende följandeI om
därmedsammanhangetframgårellerinteheter. När sägsannat avsesav

verk-respektivebostadsrättshavareochförstahandshyresgästeräven
förfogardessasamhetslokaler över.som
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5.2 Obligatorisk eller frivillig
skattskyldighet

Utredningens förslag: Skattskyldigheten för uthyrning verksam-av
hetslokaler skall i fortsättningenäven bygga på frivillighet.

I Sverige har möjligheten till frivillig skattskyldighet detöppnats när
gäller lokaler används hyresgäster helt eller delvissom ärav som
skattskyldiga till mervärdesskatt. Fastighetsägaren får själv avgöra
vilka fastigheter eller vilka lokaler i viss fastighet skall omfattasen som

skattskyldigheten. Tanken bakom denna lösning fastighets-av är att
skall bedömaägaren det fördelaktigt för honomär få avdrag förattom

den ingående skatt hänför sig till uthyrd byggnad och debi-som atten
skatt hyrorna.påtera Denna bedömning får han med utgångspunktgöra

i bl.a. storleken den ingående mervärdesskatt han kan få avdragav som
för han skattskyldig, de kumulativaär och konkurrenspåverkandeom
effekterna skattskyldig respektive inteatt skattskyldig,attav vara vara
de rättsliga och marknadsmässiga möjligheterna mervärdes-att ta ut
skatt på hyrorna och det besvär det innebär skattskyldig.att vara

En bestämmelse förutsätter det finns frivilligtattsom personer som
vill bli skattskyldiga måste betecknas ovanlig. Det kan ocksåsom

flertalet de praktiskanoteras och administrativaatt problem ärav som
förenade med de nuvarande bestämmelserna frivillig skattskyldig-om
het skulle lösas med obligatorisk generell skattskyldighet för uthyr-en
ning verksamhetslokaler. sådanEn skattskyldighet skulle också stå iav
god överensstämmelse med ML:s bestämmelser i övrigt.

Det går dock enligt utredningens mening inte bortse från de skälatt
ligger bakom de nuvarande reglerna. framgåttSom vadsom av som

redan framhållits skulle sådan lösning i princip ha konkurrenspå-en en
verkande effekt så länge obetydliga konsumtionsområdenän ärmer
undantagna från skatteplikt. Den skulle också gå längre behövsän som
för det möjligt förgöra skattskyldigaatt hyresgäster få avdrag föratt
skatten på deras hyrda lokaler. Utredningen lägger därför inte fram
något sådant förslag.

I stället har utredningen undersökt begränsadom en mer
obligatorisk skattskyldighet skulle kunna leda till förenklingar och
andra förbättringar den gällande ordningen. förändringarDeav nu som
kan föreskrivaövervägas är obligatoriskatt skattskyldighet vidom
uthyrning till skattskyldiga har till avdrag för all ingåenderätt skattsom
eller till skattskyldiga har till något avdrag för ingåenderätt skatt.som
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detskattskyldighetobligatorisk ärmedfördelarna attEn enav
förskattskyldigadembehandlamöjligt ärsannolikt skulle att somvara

skattskyldiga. Deandraegendom påfastuthyrning sätt somsammaav
skattskyldigafå bliansökannågonbehövaalltså inteskulle attgöra om

uthymingsförhållandenändringaranmälabehövahelleroch inte av
få be-skulle självaFastighetsägarnaskattemyndighetema.tillm.m.
hyres-hosavdragsrättochpå hyranskallskattdöma uttas omom

dåskullearbetetadministrativaochpraktiskaföreligger. Detgästerna
reda på hyres-med hållainterna arbeteFastighetsägamasminska. att

hyresförhållanden, byteändringarmervärdesskattestatus,gästernas av
kanredovisninginternai sinlokalytorändringhyresgäster, m.m.avav
frånkontrollinsatseroch behovetminskaförväntasdock knappast av

sida torde öka.skattemyndighetemas
uthyrninggälla vidskulleskattskyldighetobligatoriskfalldetI av

skattall ingåendeavdrag förtillharskattskyldigatilllokaler rättsom
skulleuppstå. Däremoteffekter intemateriellanegativaskulle några

fastighetsägareidag för avgöralättaredet inte attän enomenvara
skulle detVidareskattepliktig,uthyrning skall tvärtom.snararevara

frivilligmedgemöjligtdetbehovfortfarande finnas attgöraattav
tillinte harskattskyldigauthyrning till rättvidskattskyldighet som

erbjudaintekombinationsådaningående skatt.all Enavdrag för synes
gäller.vadförhållande tillfördelar inågra som nu

tillharskattskyldigaallauthyrning till rättAlternativet göraatt som
sannolikt inteskulleskattepliktigingående skattföravdragnågot

svårigheterpåtagligafår några avgörafastighetsägaren attmedföra att
enligtskattskyldiga skallinte; deskattskyldig ellerhyresgäst ärom en
regis-1997:483skattebetalningslagenförsta stycket 2§3 kap. 1 vara

medkanskefastighetsägareSkattemyndigheten. Entrerade hos som nu,
beskattning hyrankonkurrenssituationförsämradetill denhänsyn aven

dockskulleutanförståvalttill för honom,skulle leda systemet,att
medföra.kaneffekter detmateriellanegativamed dei dettatvingas

fastuthyrningskattskyldighet vidinförasyftet medtanke påMed att av
önskvärt.längrealternativdetta äregendom går änäven som

från skatte-undantagetkonstateraskangäller EG-rättendetNär att
b iartikelföreskrivs i 13.Begendom,fastför uthyrningplikt somav

med undantag,förenati sinmervärdesskattedirektivet, ärdet sjätte tur
artikelnEnligtskattepliktig.uthyrningviss angiveninnebär ärattsom

dvs.undantaget,frånundantagytterligaretillämpamedlemsstaternafår
artikelnenligtegendom ärfastuthyrningbehandla än somavannan

oklartmåni någonframstårskattepliktig. Detskattepliktig, somsom
vilkeniartikel 13.C,sig tillförhåller attartikelhur denna anges

väljataxpayersnäringsidkaremedge rättfår attmedlemsstaterna
egendom.fast Enupplåtelseförskattskyldigablide vill avom
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föreskrift obligatorisk skattskyldighet vid uthyrning verksam-om av
hetslokaler kan inte vidare förenas med ordalydelsen artikelutan av
l3.C. deAv uppgifter varit tillgängliga för utredningen framgårsom
dock, redan vissa medlemsländernämnts, Frankrike, Italienattsom
och Spanien obligatoriskt beskattar upplåtelse kommersiella bygg-av
nader.

Sammanfattningsvis finner utredningen obligatorisk skatte-att en
plikt för uthyrning verksamhetslokaler, antingen till alla hyresgästerav
eller till hyresgäster skattskyldiga till mervärdesskatt,är skullesom
kunna för viss förenkling flera de nackdelarutrymme attge men av

förenade med nuvarandeär regler skulle kvarstå. Detta medför,som
tillsammans med den tvekan kan råda EG-rättens innebörd, attsom om
utredningen förordar lösning bygger frivillighet.påen som

5.3 lokalerDe kan föremål försom vara

frivillig skattepliktig uthyrning

Utredningens förslag: Frivillig skattskyldighet skall kunna medges
vid uthyrning eller upplåtelse verksamhetslokaler, denoavsettav om
verksamhet bedrivs där medför skattskyldighet enligt ellerMLsom
inte. skattskyldighet skall inte kunna medges för uthyrning eller
upplåtelse stadigvarande bostad.som avser

Den nuvarande ordningen innebär fastighetsägare kan välja deatt om
frivilligt vill bli skattskyldiga för uthyrning verksamhetslokalerav men
skattskyldigheten kan omfatta endast uthyrning till andra skattskyldiga.
Något krav på hyresgästerna skall skattskyldiga i viss minstaatt vara
omfattning ställs inte Tidigare har beskrivits de svårigheterupp. som
begränsningen skatteplikten till uthyrning till andra skattskyldigaav
medför. Det bör därför undersökas några fördelar kan vinnasom

det möjligt för fastighetsägaregöra väljaatt behandlagenom att att
uthyrning skattepliktig den andra verksamhets-ävensom om avser
lokaler sådana kan föremål förän skattepliktig uthyrning.som nu vara

skulleDet då kunna utvidga den frivilliga skattskyl-övervägas att
digheten till omfatta alla lokaler i vilka hyresgästen driveratt verk-en
samhet yrkesmässig enligt kap.är 4 ML. Härigenom skulle såvälsom
lokaler hyrs till hyresgäster skattskyldiga tillut är mervär-som som
desskatt lokaler hyrs till andra näringsidkare, banker,ut t.ex.som som
försäkringsbolag, läkare och tandläkare, verksamhetslokaler.anses som
Enligt bestämmelserna i 4 kap. 6-7 verksamhetML är staten,som
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yrkesmässig,normaltbedrivereller kommunaffärsverkstatligtett en
verksamhetövrigtersättning. Itillhandahållandet sker ärmot somom

vilketyrkesmässig,regelmässigt inteinrättningarsådanabedrivs av
föreningar.ideellabedrivsverksamhetvissockså gäller avsom

invändningarstarkariktasmening motutredningensenligtkanDet
påhålla redaochundersökaskulle behövafastighetsägare omatt en

yrkesmässighyrhanlokalerbedrivs i de ärverksamhet utden somsom
till vadförhållandeiförenklingeller inte. Någonenligt ML som nu

sådanintedärförförordarUtredningeninte förutses.kangäller en
lösning.

verksam-mellanskilja endastförändringtänkbar ärEn attannan
skattskyldighetenfrivilligalåta denbostäder ochhetslokaler och om-

bostadsändamål.ändamålförupplåts änlokalerfatta alla annatsom
byggnadsbostäder ochförgällerhyresrättsliga reglerSärskilda an-en

bygglagenochplan-enligti beslutnormaltreglerasvändning
fastighetsägarefördet lättare attförefaller klart10. är1987: Det att en

bostadsändamålanvänds förhyrlokal hanviss utavgöra somom en
så-driverhyresgästenverksamhetslokaleller avgöraän att enomsom

mervärdes-tillskattskyldighetmedförlokalenverksamhet idan som
verksamhethyresgästsFörändringaryrkesmässig.ellerskatt är av en

skattemässiga kor-föranledabehövaskulle sällanhyresgästoch byte av
skatte-inleddskattemyndigheten. Enanmälningar tillellerrigeringar

skattepliktig,fortsätta oavsettnämligenuthyrning kanpliktig att vara
verksamhetslokalfrånbortsettförändringar,inträffade enomsenare

bostad.tillgörs om
möjlighetenutvidgningmedförmeningutredningensEnligt aven

verksam-uthyrning allaomfattaskattskyldighet tillfrivilligtill att av
ellerpraktiskaavgörandefördelar. Någravissaalltsåhetslokaler

fastighets-Eftersomföreligga.intenackdelar kanadministrativa anses
alternativetskattskyldig tordehan villfåskulle avgöraägaren varaom
mervärdes-det sjättebestämmelserna iöverensstämmelse medistå

bestämmelsernadedärförfinnerUtredningenskattedirektivet. att nya
ställningstagande.utgångspunkt i dettamedutformasbör

uthyrningvidskattskyldighetfrivilligmöjlighet tillAtt öppna aven
alltidmöjlighetengivetvis inteverksamhetslokaler innebäralla att

det fram-endastskekomma närutnyttjas. Så kankommer attantasatt
tänkaskanfaktorerfastighetsägaren. Defördelaktigt förstår somsom

storlekenbl.a.tidigareställningstagandetinverka på nämntsär avsom
avdragsgillskulle blimervärdesskattingåendefastighetsägarens som

gällandeochmarknadssituationentillmed hänsynmöjligheternaoch
denne.mervärdesskatten påvältramed hyresgästenavtal överatt

någramedförenatdet intekonstateratUtredningen har ärattnyss
möjliggöranackdelaradministrativaellerpraktiskaavgörande att
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skattepliktig uthyrning alla verksamhetslokaler. uppenbartDet är attav
det däremot förenat med vissa materiella nackdelar uthyr-är göraatt
ning till icke skattskyldiga hyresgäster skattepliktig. finns idagDet
möjlighet för fastighetsägare han så vill och hyresavtaletatt,en om om
medger det, mervärdesskatt hyran förpå lokal i vilken hyres-ta ut en

driver eller driva verksamhet i endast litengästen attavser en som
omfattning medför skattskyldighet och avdragsrätt. Hyresgästens
möjlighet undgå mervärdesskatten hyranpå i sådant fallatt ärett att
välja lokal, någon få.sådan står situation kanDennaatten annan om
tänkas bli något vanligare, kravet på hyresgästen skallattom vara
skattskyldig bort. fårMervärdesskatten i fall dessa konkur-tas som en
renspåverkande effekt.

Enligt nuvarande regler krävs uthymingen sker för stadigvarandeatt
användning i verksamhet medför skattskyldighet. För avgöraatten som

uthyrning sker för stadigvarande användning krävs ingåendeom en
kontroll hyresavtalet. Riksskatteverket har i förHandledningav mer-
värdesskatt 1998 s. 200 uttalat hyresavtal förgäller obestämdatt som
tid eller för bestämd tid minst år bör uthyrninggälla företten av anses
stadigvarande användning. har verket uttalat uthymingenDessutom att
måste ske heltid.på Behov regler detta slag kan bara finnas dåav av en
förutsättning för frivillig skattskyldighet uthymingen skall ske tillär att

hyresgäst skattskyldig till mervärdesskatt. skulleDetär näm-en som
ligen förenat med betydande svårigheter låta skattepliktenattvara vara
beroende tillfälliga uthymingar till olika hyresgäster med olikaav

i mervärdesskattehänseende. behov minskar påtagligt medDettastatus
utredningens förslag det skall möjligt frivilligmedge skatt-att attvara
skyldighet för uthyrning alla verksamhetslokaler, hyres-oavsettav

verksamhet. Kravet på stadigvarande ianvändninggästens en
verksamhet medför skattskyldighet kan därför slopas.som

Slutligen bör något gränsdragningen mellan uthyrning försägas om
bostadsändamål och uthyrning. Enligt kap. och8 9§ l 10§annan
första stycket fårML avdrag inte för sådan ingående skattgöras som
hänför sig till stadigvarande bostad, i fall då fastighetsägarensutom
tjänster fastighetenpå föremål för uttagsbeskattning enligt kap.2 7är
eller eller8 § det fråga bostadML innefattas i jord-är ettom en som
bruksarrende. Om någon till kommun hyr fastighet sedanuten en som
vidareuthyrs kommunen för användning stadigvarande bostadav som
eller i verksamhet inte medför skattskyldighet eller tillrättannan som
återbetalning skatt kan denna uthyrning enligt kap. andra3 3§av
stycket inte omfattasML frivillig skattskyldighet.av

Sistnämnda slag uthyrning har varit föremål för överväganden iav
proposition 1997/98:153, Vissa kommunala frågor. propositionenI
föreslogs bl.a. ändring i lagen 1995:1518 mervärdesskatte-en om
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avvikelse från vadmedlandstingochkonton för kommuner somsom -
förfrån kontonatill ersättningskulle medgenormalt gäller ävenrätt-

bostadstadigvarande omsorgs-användningförlokalhyra somav
frivilligfråganuttaladespropositionen 14-15s.bostäder. l att om

inomfickskulle införassådan uthyrningför avgörasskattskyldighet
antagitsförslag harPropositionensutredningsuppdrag.för vårtramen

1998:588.riksdagen SFSav
denreglernahand förenklauppgift i förstaUtredningens är att om

utred-föreslåri detta arbetedelskattskyldigheten. Somfrivilliga en
tillverksamhetslokaler skall kunnaallauthyrningningen görasatt av

skall kunnaskatteplikt inteuthyrning, medanskattepliktigföremål för
skallvadbostadsändarnål. Fråganuthyrning förföreligga för somom

avdragsförbudet ibostad vid tillämpningstadigvarande avanses vara
prövning i någraföremål för Regeringsrättensvaritharkap. 9 § ML8 1

RÅ förgruppbostäderservicelägenheter ochref. 30 ansågsfall. 1993I
avdragsförbudvilkabostäder förstadigvarandesenildementa utgöra

RÅ lä-gällde245,i 1997blev densammagällde. Utgången not. som
vil-kommunalt hem ikorttidsboende iochförgenheter ettpermanent-

biståndsbeslut.efterupplåtsket bostäder
gällerdetmening lämpligtutredningensenligt närävenDet attär

dvsavgränsning,användaskattskyldighetenfrivilligaden attsamma
fastighetdåmedges i de fallskall kunnaskattskyldighet intefrivillig en

bör intedenna regelstadigvarande bostad. Från görasupplåts som
någratyder påframkommit någothar inteundantag.några Det attsom

frånersättningregleringengrund denproblem uppstått på nya omav
därförföreslårUtredningeninfördes i juli 1998.kommunkontona som

uthyrning tillskattskyldighet vidfrivilligmöjlighet tillnågoninte att
införas.omsorgsbostäder skallanvändningkommun för som
bl.a. frågandiskuterar utredningenavsnittföljandeI närmast om en

fortsättningenskattskyldig ifrivilligtvill blifastighetsägare ävensom
skattepliktigaskall omfattas denlokalerskall välja vilkakunna avsom

verksamhetslokaler iskall omfatta alladen alltiduthymingen eller om
desammanhang konstaterasredan i dettabörviss fastighet. Det atten

bli väsentligtberörtsmateriella effekternegativa synesnysssom
deväljaför fastighetsägarennuvarande möjlighetenmindre den attom

behålls.skattskyldighetlokaler skall omfattas avsom
på fastighetsägarenidag ankommabör liksom taDet att ensam

skattskyldighet. Någotfrivilligvill ansökaställning till han omom
skattemyndig-förhållande tillha ibehov låta hyresgästerna ettattav

finnas.frågan inteinflytande påavgörandeheterna synes
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5.4 Skall frivillig skattskyldighet kunna
medges för enstaka lokaler i fastigheten

eller endast for samtliga lokaler i
fastigheten

Utredningens förslag: Frivillig skattskyldighet skall i fortsätt-även
ningen kunna omfatta enstaka verksamhetslokaler i fastighet.en

Enligt de gällande bestämmelserna får fastighetsägarna bestämmanu
vilka lokaler eller fastigheter de vill skall omfattas skattskyldigheten.av

finnsDet anledning några fördelaröverväga ståratt vinnaattom
begränsa denna valfrihet.attgenom

En långtgående sådan begränsning skulle föreskrivaatt attvara en
ansökan skattskyldighet alltid måste omfatta alla lokaler i sökan-om
dens samtliga fastigheter. Enligt utredningens mening sådanär en
föreskrift inte godtagbar bl.a. det skälet den med säkerhetattav
kommer leda till fastighetsinnehav delasatt på olikaatt stora ägare,upp

bolag i koncern.t.ex. en
En begränsad inskränkning i frivilligheten uppnåsmer om en

ansökan alltid skall omfatta samtliga lokaler i viss fastighet. Dettaen
skulle inte innebära någon betydelsefull förändring för fastighets-en

i fastighetägare det finns endast verksamhetslokal eller, i detvars en
fall fastigheten innehåller flera sådana lokaler, dessa uteslutandeom
eller så uteslutande används antingen förgott verksamhetsom som
medför skattskyldighet till mervärdesskatt eller för verksamhet som
inte alls medför sådan skattskyldighet. Fastighetsägaren kan då,
beroende på omständigheterna, välja han vill skattskyldig ellerom vara
inte hans val har några påtagligautan negativaatt materiella effekter.

I andra fall däremot kan sådan bestämmelse ha betydelse.störreen
Som exempel kan det fallet det i fastighetnämnas i ungefär likaatt en

utsträckning finns lokalerstor hyrs till företag skatt-ut ärsom som
skyldiga till mervärdesskatt och lokaler hyrs till icke skatt-utsom
skyldiga hyresgäster. Om uthymingen beskattas uppkommer kost-en
nadsökning för icke skattskyldig hyresgäst, under förutsättningen att
fastighetsägaren lägger mervärdesskatt på hyran. det fallI fastighets-

inte kan läggaägaren mervärdesskatt på hyran får han själv stå för
betalningen mervärdesskatten.av

Om uthymingen i det angivna exemplet inte beskattas uppkommer
kumulativ skatteeffekt fastighetsägarens ingående ickeatten genom

avdragsgilla skatt inte kan föras till skattskyldig hyresgästöver utanen
ingår dold kostnadspost i hyran.som en



Överväganden förslagSOU och 971999:47

skatt-Vad talar fastighetsägare alltid skallsagts mot att varanu en
skyldig för verksamhetslokaler i fastighet.uthyrningen alla Här-av en

skullefår ställas de förenklingar och andra förbättringaremot som
kunna uppnås sådan ordning infördes.om en

medgeUtredningen föreslår i avsnitt det skall möjligt5.7 attatt vara
byggnad avseddfrivillig skattskyldighet redan under uppförandet enav

säkerhetför uthyrning. förutsätter fastighetsägaren med vissDetta att
tidigakan bedöma det förenligt med hans intressen på dettaär attom

stadium ansöka frivillig skattskyldighet. skattskyldigheten,Om omom
begärs, omfatta lokaler i fastighet kansådan alltid skall alla en

fastighetsägarens till uthyrningenbedömning väsentligen begränsas om
har tilltill övervägande del kommer ske till hyresgäster rättatt som

omfattaavdrag för ingående skatt. det fall skattskyldigheten fårI
därenstaka lokaler han i stället bedöma för varje lokal hanmåste om

kommer ha sådan avdragsrätt. framstårhyresgäst har Detatt en som
uppenbart detta regelmässigt ställer sig för honomsvårare än attattsom

bedöma huvuddelen fastigheten kommer utnyttjas.hur Detattav
medför för fastighetsägaren och skattemyndigheten.också merarbete
Utredningens förslag frivillig skattskyldighet skall kunna medgesatt

skatt-byggnadstiden medför enligt utredningens meningunder att
skattskyldighet förskyldighet för hela fastigheter föredra framförär att

enstaka lokaler.
för enstaka lokaler admini-står också klart skattskyldighetDet äratt

skattemyndig-för fastighetsägare ochstrativt resurskrävande bådemer
ocksåheter. gäller inte endast skattskyldighet medgesDetta när utan

ändrad användning sevid jämkning ingående skatt på grund avav
frivilligt avsnitt 5.8.3.avsnitt 5.9.7 och vid utträde sesystemetur

vill ökaUtredningen föreslår i avsnitt skattskyldig5.12 att en som
detta till skatte-sin skattepliktiga uthyrning skall ansökangöra omen

myndigheten. antalet sådana ansökningar bliruppenbartDet vä-är att
hela fas-sentligt mindre ansökan behöver endast beträffandegörasom

tigheter och inte beträffande varje lokal.
uppfattninggenomgång gjorts visar enligt utredningensDen som nu

klart praktiska för frivillig skatt-och administrativa skäl talaratt att
fastig-skyldighet alltid borde omfatta samtliga verksamhetslokaler i en

delshet. detta sådan omfattning skattskyldighetenMot står att en av
deninte nödvändig för de effekter eftersträvas meduppnåär att som

materiellafrivilliga skattskyldigheten, dels kan leda till vissa negativa
för- ocheffekter. Utredningen finner sig efter avvägning dessaen av

möjligtnackdelar böra föreslå det i fortsättningen skalläven attatt vara
frivilligtfrivilligt skattskyldig för enstaka lokaler. det gällerNärvara

iinträde redan medan byggnation utredningen dock det,pågår attanser
enlighet med motiveratvad behandlas i avsnitt 5.6, är attnärmaresom

4 19-0605Mervärdesskatt
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föreskriva skattskyldigheten då måste omfatta samtliga lokaler iatt en
fastighet.

Skattesubj ekten5.5

lörslag: fastighetsägare, förstahandshyres-Utredningens Förutom
och bostadsrättshavare skall gmpphuvudman konkursbogäst samt

kunna medges skattskyldighet.

första-skattskyldighet bör idag kunna medges fastighetsägare,som
handshyresgäst och bostadsrättshavare.

det gäller möjligheten medge frivillig skattskyldighet förNär att
konkursbo har Regeringsrätten tidigare påpekats slagit fast att ettsom

RÅkonkursbo i visst fall kunde medges registrering ref.1998 31. Om
konkursbo slutför uppförandet byggnad eller anläggningett t.ex. av en

avsedd för uthyrning och konkursgäldenären inte varit skattskyldig till
mervärdesskatt kommer byggnationen belastas med ingåendeatt mer-
värdesskatt. Om fastigheten säljs konkursboet utgår ingen skatt påav
omsättningen och något avdrag för ingående skatt kan inte medges
konkursboet. avdragsgill ingående skatt hellerNågon uppkommer inte
för den varken denne använda fastigheten iägaren, attnye om avser

verksamhet medför skattskyldighet eller för skattepliktig ut-egen som
hyrning. förutsättningar finns för medge konkursboet frivilligOm att
skattskyldighet kommer konkursboet ha till avdrag för denrättatt
ingående möjlighet- enligt vad framgårskatten med utred-som av
ningens förslag i avsnitten och vid försäljning5.9.9 5.10 att av-
fastigheten föra jämkningsskyldigheten Resul-på denöver ägaren.nye

blir varken konkursboet eller den belastas medägarentatet att nye
någon mervärdesskatt inte den vidtarom sådana åtgärderägarennye

den avdragna ingående skatten skall jämkas.att
Utredningen finner övervägande skäl talar för frivillig skatt-att att

skyldighet bör kunna medges konkursbo.ett
skattskyldig avlidit gäller enligt kap. dödsboetOm 6 4 § ML atten

skattskyldigt för omsättning i verksamheten efter dödsfallet. Enligtär
kap. inträder den förvärvar fastighet på9 7 § ML sätt änannatsom en

köp, byte eller därmed jämförlig rättshandling i den tidigaregenom
ställe vad gäller rättigheter och skyldigheter enligt EnligtML.ägarens

utredningens uppfattning någon ändring detta förhållande inte på-är av
kallad.

skattskyldighet bör kunna medges också för företag ingår isom en
företag registrerats enligt 6 kap. Ansökan börML.grupp av som a
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skall fullgörasSkyldighetema enligtgmpphuvudmannen. MLgöras av
fastigheterföretag,någotgrupphuvudmannen. Om gruppens varsavav

utgårskattepliktiga uthyrningen,lokaler omfattats deneller urav
enligt full-och övriga skyldigheter MLskall skattskyldighetengruppen

företagets fastigheter.det företaget såvitt gällergöras av

för frivilligFörutsättningar5.6 att

skall medgesskattskyldighet

huvud-Frivillig skattskyldighet skallUtredningens förslag: som en
skattemyndig-ansökan tillregel kunna medges endast görsom en

Ävenverksamhetslokaler. någonsökanden hyrheten och ut omom
då ansökan skall det,har påbörjatsuthyrning inte sär-görsännu om

möjligt medge frivillig skatt-skilda föreligger,skäl attvara
avsedd förtiden byggnadskall gälla bl.a. underskyldighet. Detta en

ombygg-omfattande till- ellereller genomgåruthyrning uppförs mer
Även vill utökafrivilligt skattskyldignadsarbeten. den är mensom

skalltill omfatta fler lokalerskattepliktiga uthyrningenden att vara
det.skyldig ansökangöraatt omen

verksamhetslokaler skall enligtuthyrningskattskyldighet vid av
grund-frivillig.utredningens förslag i fortsättningen Denäven vara

därförför frivillig skattskyldighet måsteläggande förutsättningen vara
det till skatte-skattskyldig ansökanden vill bli göratt en omsom

myndigheten.
skatte-den skattskyldigEnligt kap. bl.a.1 2 § ML omsätterär som

skattskyldighet normalt inteföljerpliktiga och tjänster. Därav attvaror
verksamheten.förekommer iföreligger sådan omsättning inteom

Överfört kan fastig-frivillig skattskyldighettill ordningen med en
verksamhetslokaler.hyrendast hanhetsägare bli skattskyldig utom

bör huvudregel.gällaDetta som en
återbetalningskattskyldig tillvissa fall den inteharI är rätt avsom

härom finns i kap. ML. Däringående skatt. Bestämmelserna 10
skall, detpåbörjat verksamhetföreskrivs i den har9 § näratt som en

ingående skatt i verk-till återbetalningfinns särskilda skäl, ha rätt av
Bestämmelsenomsättning förekommit.samheten innan skattepliktig

det innebärfastighetsägarens likviditetminskar de påfrestningar på som
skattepliktig omsättningingående skatt förräninte få avdrag föratt

förekommit.
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När i det följande talas frivillig skattskyldighet kan föreliggaattom
innan skattepliktig uthyrning påbörjats sker detta praktiska skäl och iav
medvetande i enlighet med den teknik används i ML-att ettom som-

korrekt uttryck återbetalningsrätt.ärmer
Enligt de nuvarande bestämmelserna kan frivillig skattskyldighet

inte medges redan under uppförandet byggnad. förhållandeDettaav en
har kritiserats. Bl.a. har hänvisats till dom från EG-domstolen, denen
s.k. Rompelmandomen 268/83. det målet tolkade domstolenI artikel

i4.1 det sjätte mervärdesskattedirektivet i fråga skattskyldighetensom
och därmed avdragsrättens inträde. Domstolen fann ekonomiskatt
verksamhet kan bestå flera varandra följande och för-på åtgärderav
beredande verksamhet, införskaffande försåsom den kommandeav
verksamheten nödvändiga förvärvettillgångar, det i målet aktuellasom

lokaler i fastighet uppföras.skulle Domstolen ansåg dockav en som
den skattskyldige förutsättningar för avdrags-skulle visaäven att att

uppfyllda. inte förhindradSkattemyndigheten hellerrätten attvar var
kräva anmälan ekonomisk verksamhetinledande ocksåatt en om av
kunde styrkas objektivapå grunder.

Enligt utredningens mening föreligger det ingen skyldighet iatt
nationell förena möjlighet till frivillig skattskyldighet medrätt rättenen
till avdrag för ingående skatt under nybyggnadsskede. Dett.ex. ett
finns dock anledning sådan bör finnas.ändå överväga rättatt om en
Uppförandet byggnad för uthyrning verksamhetslokalerav en ny av
medför tidvanligen höga investeringskostnader och lång i anspråk.tar
Så kan fallet gäller omfattande till- ellerockså då detvara mer
ombyggnadsätgärder på fastighet skall hyras arbetena harnäruten som

Ävenavslutats. i det fall uppförd byggnad har förvärvats förredanen
uthyrning kan den belastad med avsevärd ingående skatt.vara en

kan också påpekas skattskyldig, uppför eller låterDet att en som
uppföra i verksamhetbyggnad för användning redanen egen som
medför obligatorisk skattskyldighet enligt har eller skall ha tillML rätt
omedelbart avdrag för den ingående skatten.

mening till detVad anförts leder enligt utredningens ärattsom nu
befogat införa i vissa fall medge frivillig skatt-möjlighetatt atten
skyldighet någon skattepliktig uthyrning har påbörjats. enlig-Iutan att

nystartadehet med vad gäller för närvarande i fråga verk-omsom
bifallas det finnssamheter i allmänhet bör ansökan kunna endast omen

särskilda skäl.
Frivilligt inträde under uppförandetiden har nämntsm.m. som nyss

fastighetsägarenshuvudsakligen den effekten påfrestningarna påatt
därför främst fastig-likviditet minskar. Med särskilda skäl bör attavses

längrehetsägaren får finansiera avsevärd ingående skatt underen en
tid. i första fallet då den frivilliga skattskyldighetenDetta handär är
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ilokalernadelmycketelleralla lokaleromfattaavsedd stor enatt aven
Även ochtill-omfattandefalluppförande. ibyggnad under om-av mer

skälsärskildakanfastighetenprincip helaberör ibyggnadsarbeten som
föreligga.anses

inträdefrivilligttidigtmedbör tillsammansVad att ettsagtsnu -
orsakarochfastighetsägarnaförfördelaktigtmycketframstår som

utredningensenligtmerarbete-obetydligtinteskattemyndighetema ett
frivillig skatt-förutsättning förytterligaretillmening leda attatt en

ståndkommit tilluthyrning ärmedges innan attskyldighet skall kunna
fastighet.lokaler iavseddauthyrningsamtliga föromfattarden en

uttalade i denEG-domstolenvadöverensstämmelse medI nyss
tillkommituthyrninginnanskattskyldighetfrivillignämnda bördomen

stödsverksamhetslokalerhyraavsiktersökandensstånd kräva att utatt
kanomständigheteromständigheter. Sådana t.ex.objektiva varaav

medkontaktermarknadsföring,finansiering,beviljat bygglov, presum-
hyresavtal.och ingångnahyresgästertiva

uppgifterdetFinnssökandenkontrollVidare måste göras. omaven
misskötsamhetbrottslighet,ekonomisknäringsförbud,tidigare annan

skulderandraellerskatteskulderkonkurser, störreslag,allvarligtav
kontroll börVid dennamedges.skede intei dettaskattskyldighetskall

tideniliggerAnmärkningarin. närmaretidsaspekten vägasäven som
anmärk-äldrebetydelsetillmätasnaturligt ändärvid,bör störrenog,

ningar.
uppförandetidenunderskattskyldighetenfrivilliga etc.Eftersom den

skattingåendeföravdragfårfastighetsägarentillhuvudsak lederi att
angelägetdetskattutgåendebetala attblir skyldig ärhaninnan att

kontrollerarskattskyldighet medgetts attsedanSkattemyndigheten
Skulleföreligger.fortfarandeskattskyldighetenförförutsättningarna

lagtsharverksamhetendärförfallet,sig så intedet visa attär t.ex.att
längreskattskyldighet inteskallbostadsuthyming,tilleller ändratsner

medges.inteingående skattavdrag föroch fortsattaföreligga
begränsaanledninginteuppfattningutredningensfinns enligt attDet

tillståndkommit tilluthyrninginträde innanfrivilligtmöjligheten till
byggnads-innanskattskyldighetsådanansökanfall då görsde om

Även skälsärskildafinnasdärefter kan det attavslutats.arbetena
påbörjas. Detsammauthyrninginnanskattskyldighetfrivilligmedge

förförvärvatsbyggnad haruppfördredanmedfastighetgäller då enen
avdragsgillbliringående skattbelastad medochuthyrning är somen

fråganskattskyldighet. Denfrivilligmedgesfastighetsägaren senareom
i avsnitt 5.9.4.utförligarebehandlas

bestämmelsernainhämtatutredningenupplysningardeAv omsom
Neder-idetframgår bl.a.länderi andrafastigheteruthyrning attavom

intepåutnyttjatsbestämmelserna sättkonstaterats ettländerna att som
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varit företag har uppförtEtt eller låtit uppföra byggnad, med-avsett. en
frivillig skattskyldighet för uthyrning byggnaden hyrtochgetts utav

den till icke skattskyldig hyresgäst med vilken uthyraren varit ien
intressegemenskap. uthyrande företagetDet har gjort avdrag för ingå-
ende skatt hänfört sig till uppförandet byggnaden tagit utsom av men

mycket låg hyra för byggnaden. Skatten därförpå uthymingen haren
varit låg i förhållande till den ursprungliga ingående skatten.

sådant förfarandeEtt kan motverkas olikapå tid underDensätt.
vilken den skattepliktiga uthymingen obligatoriskt måste pågå kan

mycket lång. kan kombinerasDetta med lång korrigeringstid.göras en
Sjätte mervärdesskattedirektivet medger korrigeringstid till 20en upp
år. Alternativt kan föreskrivas uthyraren alltid skall redovisa skatt påatt

hyra kostnaderna för utföra tjänsten, denmotsvarar ävenatten som om
verkliga hyran lägre. alternativEtt hyressättningär är göraannat att

kostnaderna för utföra tjänsten till förutsättningmotsvarar attsom en
för frivillig skattskyldighet.

Utredningen för sin del den lämpligaste ilösningen dettaattanser
avseende alltid beskatta hyra kostnaderna förär att motsvararen som

utföra tjänsten, vilket innebär för låg hyra leder tillatt att att uttagen
föreligga och underpriset skall beskattas hos uthyraren. Enligtattanses

utredningens mening detta situation täcks bestämmelsen iär en som av
kap. första2 5 § stycket varför1 ML någon särskild reglering inte

krävs för sådan uttagsbeskattning skall kunna ske.att en
Vad leder visserligen till uthyrning till underpris tillsagts attnu en

närstående hyresgäst kommer uttagsbeskattas och hyresgästen,att att
han själv skattskyldig, inte kommer kunna få avdrag för denär attom

Ärskatt belöper på värdet det fråga företaguttaget.som av om som
omfattas bestämmelserna gruppregistrering får effekten und-av om
vikas inom för gruppregistreringen. fallandra får skatteeffek-Iramen

godtas eller undvikas hyressättning kost--ten motsvarargenom en som
nadema.

bedriverDen verksamhet obligatoriskt medförsom en som
skattskyldighet skall registrerad skattskyldig. Oavsettvara som om
verksamheten omfattar enhetlig verksamhet bedriven på ställeetten
eller olika verksamheter bedrivna på olika ställen sker endast en
registrering den skattskyldige. kan därförDet framstå naturligtav som

behandla dem frivilligt skattskyldiga på Detatt är sätt.som samma
skulle i fallså innebära den frivilligt vill bli skattskyldig föratt som
uthyrning lokalviss eller vissa lokaler skulle ansöka dettaav en av om
hos skattemyndigheten. Sedan sådan ansökan beviljats skulle ingenen
ytterligare ansökan eller anmälan från den skattskyldige behöva göras

han vill utsträcka sin skattepliktiga uthyrning till andra fastigheter.om
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beaktas.särskilda omständigheter bör Denfinns dock vissaDet som
beteckningen antyder främst ifrivilliga skattskyldigheten ligger som

förkan därför tänkas lockandefastighetsägamas intresse. Det envara
skattskyldighetenfastighetsägare de fördelardel dra nyttaatt av

slippa denerbjuder, till avdrag för ingående skatt,främst rätten men
eller jämkaskyldigheten betala utgående skattmindre attraktiva attatt

Även då obligatoriskdetta kan gällaingående skatt. sägas ävenom
mening befogatdet enligt utredningensskattskyldighet föreligger är att

fråga frivillig skattskyldighet.ställa särskilda krav detnär är om
föreslårkontrollaspekter. UtredningenDärtill kommer vissa andra

frivilligt skattskyldig skall kunnaskattskyldigheten för den äratt som
först skattskyldighet gälltbegäran, sedanupphöra på hans egen men

jämkningsregler finnas förskall tidsbegränsadeunder viss tid. Vidare
också möjligtför ingående skatt. skallkorrigering avdrag Det varaav

jämknings-vid fastighet föra säljarens latentaöverlåtelse överatt av
skyldighet till köparen.

vetskap sådanaSkattemyndigheten den fårvikt förDet är att omav
hänseenden.betydelse i nämnda Denomständigheter är somsom av nu

underrätta skatte-frivilligt skattskyldig bör därför skyldigär attvara
utvidgas till omfattamyndigheten hans skattskyldighet skall attattom

behandlas i avsnitt bör under-lokaler. skäl 5.12Av närmarenya som
beviljatssådan ansökanrättelsen ha formen ansökan. Innanen enav

skattskyldig-uthymingen inte den frivilligaomfattas den utvidgade av
inte uthyrd börheten. fall fråga lokalI det det ännu ärär ensomom en

föreligger särskilda skäl.ansökan kunna beviljas endast detom
gälla ifrivillig skattskyldighet börKravet ansökan ävenomen

skattskyldig.det fall sökanden redan obligatorisktär
iförenklingsskäl gällande fastighetsägarenkanDet göras att enav

uppgift endastskattskyldighet skall behöva lämnaansökan frivilligom
inte skall omfattas skattskyldig-den fastighetenlokalyta i som avom

uppgiftersådant fall inte innehålla någraheten. Ansökan behöver i om
uppgiftertillträder lokalen och inte heller någrahyresgästennär om

angivits i avsnitt skall frivilliglokal. skäl 5.4på viss Avytan en som
kunna omfatta enstaka verksam-skattskyldighet fortsättningsvisäven

skattskyldighetensMed detta följerhetslokaler i fastighet. atten
och jämkningutträdesrätt avdragsrättinträde, fastighetsägarens samt

sådan. de avsnittknyts och inte till fastigheten Avtill viss lokal som
varför utredningen förordarbehandlar frågor framgårdessa ensom

innebära fastighets-förenkling det skullesådan reglering. Den attsom
fastigheten inte skallvilkenendast behöverägaren yta somuppge av

förenas denna ordning.låter sig inte medomfattas skattskyldighetenav
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Från vilken tidpunkt skattskyldigheten5.7

gäller m.m.

Utredningens skattskyldighet kan i huvudsakförslag: medges
tidigast från dagen för ansökan frivillig skattskyldighet, dockom
tidigast från den dag då hyresgästen tillträder lokalen. Då en
byggnad föravsedd uthyrning uppförs eller genomgår omfat-mer
tande till- eller ombyggnadsarbeten skall skattskyldighet kunna med-

från ansökningsdagen, uthyrningnågon då inte på-ävenges om
börjats. det fallet börI alternativ den nuvarande möjlighetenettsom
till retroaktivt avdrag för ingående skatt finnas kvar och kunna till-
lämpas ansökan inte gjorts medan byggnadsarbetena pågick. Enom

till fastighet föremål för skattepliktig uthyrningägare ärny en som
skall kunna bli skattskyldig från tillträdesdagen ansökanom om
skattskyldighet före denna dag eller inom dagar14 där-görs senast
efter.

förDet närvarande oreglerat från vilken tidpunkt skattskyldighetenär
skall gälla. finnsDäremot det särskilda bestämmelser i kap.9 3 § ML

retroaktivt avdrag i vissa fall för ingående skatt. fallEtt är närom
Skattemyndigheten har beslutat skattskyldighet inom år fråntreom
utgången det kalenderår under vilket fastighetsägaren har utfört ellerav
låtit utföra till- eller ombyggnad fastigheten. kan då erhållaHanny-, av
avdrag för den ingående skatt hänför sig till byggnadsarbetena tillsom
den del dessa lokaler omfattas skattemyndighetens beslutavser som av

frivillig skattskyldighet. Vidare finns möjlighet vid förvärvattom av
fastighet erhålla avdrag för den ingående skatt den tidigare ägarensom
har gjort avdrag för denne återförts grund fastighets-påsommen av av
försäljningen, s.k. intygsmoms. det fallet förutsätts skatte-l attsenare
myndigheten har beslutat skattskyldighet för fastighetsägaren inomom

år från det han köpt fastigheten.tre att
Såvitt kunnat konstateras förekommer i den praktiska tillämpningen
skattskyldighet medges från tidpunkter.olika alternativa tid-Deatt

punkter förekommer då hyresavtal tecknas, hyresgästendåärsom
tillträder lokalen, då ansökningen till skattemyndigheten och dåges
skattemyndigheten fattar beslut i frågan. Regeringsrätten har genom
dom den februari26 i mål frågan1999 3258-1997 skatt-prövatnr om
skyldighet kan inträda redan då tillträder fastighet,ägare trotsen ny en

ansökan frivillig skattskyldighet kommer till skatte-att om
myndigheten först därefter. Målet fastigheter tidigareavser som en

registrerat för frivillig skattskyldighet. konsta-Regeringsrättenägare
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hinder ettfonnellt attmotnågotföreligga gekandet inteattterar anses
bördetmånvadverkan. Iretroaktivskattskyldighetfrivilligbeslut om

iutgångspunktmedbedömasdomstolen,enligtfall får,enskiltiske ett
debeaktandemedochlagstiftningenbakom avliggersyftende som

medförenade retro-kanolägenheterskatteadministrativa envarasom
aktuelladetiskattskyldighetenfinnerDomstolentillämpning. attaktiv

fastigheten.tillträddebolagetredaninträtt närhafårmålet anses
tid-vilkenfrånbestämmelsersärskildafinnerUtredningen omatt

skiljasbörDärvidinföras.gälla börkunnaskallskattskyldighetpunkt
fastig-intetidigare använtfastighetsägaredåfalletdetmellan somen
dåfalletdetochdetbörjavilluthyrning göra enskattepliktigförheten
sådanfördenanvändabörjavilltill någonöverlåtsfastighet som

uthyrning.
skyldighetenförbetydelse attfallenbådaihartidpunktValet av

avdragtillförochlokaler rättenuthyrningpåskattutgåendebetala av
denförbetydelseocksådenharöverlåtelseVidingående skatt.för
tillskattskyldig ägarepåöverföraskanjämkningsskyldighet nysom

5.9.9.avsnittfastighet se närmare
skallfastighetsägaredåfalletdetbehandlar förstUtredningen en

haefteruthyrningskattepliktig attförfastighetenanvändatillövergå att
naturligtframstår attverksamhet. Detiden somanvänt annanen
ansökantid innanförmedgesbörfall inte omi dettaskattskyldighet en

detfinnssynpunktfiskalFrångjorts.harskattskyldighetfrivillig
påbörjas.uthyrningskattepliktigdåförstavdragmedgeanledning att

kanskattskyldighetfrivilliggälladärförbörhuvudregel attSom en
hyres-dådagdenfråntidigastdockansökan,fördagenfrånmedges

skatt-bördetbegärfastighetsägarenlokalen. Omtillträdergästen
tidpunkt än sagts.frånmedgeskunnaskyldighet nusenareen

ansökaninnaninlettsharverksamhetslokaleruthyrningfalldetI av
skatt-medgeanledningdetfinns attskattskyldighet görsfrivilligom

ansökan. Omförtidpunktenfråndvs.huvudregeln,enligtskyldighet
skattutgåendeocksåretroaktivt måstemedgesskulleskattskyldighet

påberoendevilket,tidigareuppburitshyrorpå deredovisas som
be-ingående skattDensvårigheter.orsakakan somomständigheterna,

utred-vadenligtskalllokalenuthyrdadenanskaffandetpålöper av
fastighetsägarenstilljämkaskunna5.9.7avsnittiföreslårningen

fördel.
verksamhets-uthyrningÄven någonfalletdet atti avmotsatta -

skattskyldighet görs-frivilligansökaninnanpåbörjatsintelokaler om
ändradlokaleruthyrdatillouthyrdafrån enövergången somsesbör

fastighets-tillskattingåendejämkningtillledaochanvändning av
fördel.ägarens
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I avsnitt 5.6 har utredningen föreslagit det skall möjligtatt iatt,vara
de fall byggnad avsedd för uthyrning uppförsen eller genomgår mer
omfattande till- eller ombyggnadsarbeten, medge frivillig skattskyldig-
het medför avdragsrätt någonsom uthyrningtrots att inte harännu- -
inletts. Oavsett denna möjlighet utnyttjas eller inte börom skattskyldig-
het, med avvikelse från huvudregeln, medges från ansökningsdagen,

någonäven uthyrning då inte har påbörjats.om
Om ansökan inte och beviljasgörs redan under tiden då byggnads-

arbetena pågår kommer det inte möjligt för fastighetsägarenatt vara att
avdraggöra för ingående skatt belöper på tiden före ansökningen.som

Enligt utredningens uppfattning kan några invändningar inte riktas mot
den nuvarande lösningenatt retroaktiv avdragsrätt enligt kap.9 3 §-

ML kommer till användning i fortsättningenäven i denna situation-
se vidare avsnitt 5.9.2.

Vid överlåtelse fastighet måste skiljas mellan det falletav denatt
förre inteägaren har varit frivilligt skattskyldig och det fallet hanatt
har varit det. detI förra fallet kan inte gälla några särskilda bestäm-
melser; den fårägaren ansökangöra pånye andrasätten samma som
fastighetsägare se dock avsnitt 5.9.4. För den fastighetsägarenatt nye
skall kunna bli frivilligt skattskyldig redan vid tillträdet krävs att an-
sökan inkommer dessförinnan.

Om den förre harägaren varit frivilligt skattskyldig fram till från-
trädet fastigheten bör den kunnaav ägaren bli skattskyldig från sittnye
tillträde. Detta förutsätter ansökan frivilligatt skattskyldigheten om

före tillträdetgörs eller inom 14 dagar efter tillträdet. Denna fråga har
starkt sambandett med frågan korrigering ingående skatt vidom av

överlåtelse fastighet. Den behandlas utförligare iav avsnitt 5.9.9.
Ytterligare fråga bör uppmärksammas Äveni dettaen sammanhang.
frivillig skattskyldighet i regel skall beviljasom från dagen för ansökan
sådan skattskyldighet kommer skattemyndighetensom hantering av en

sådan ansökan kräva viss tid,att särskilt ansökningen inteom utan
kompletteringar kan läggas till grund för beslut. Den frågaett dåsom
uppkommer vadär skall gälla i fråga utgående och ingåendesom om
skatt under tiden mellan ansökningsdagen och beslutsdagen. I avsnitt
5.11 redogörs för utredningens förslag i denna del.
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Ändrade påverkarförhållanden5.8 som

ochskattepliktenSkattskyldigheten,
avdragsrätten

överlåtsellerVerksamhet läggs5.8.1 ner

uthyr-förSkattskyldighetenfrivilligaDenförslag:Utredningens
fastighets-användas ibörjarlokalenupphörlokalning omenav

denochbostadsändamålförellerverksamhet omägarens egen
förvärvaröverlåts. Denfinnslokalen envilkenfastighet i som

skallförfarande över-liknande övertaellerfusionfastighet genom
jämkning,gällerdeträttigheteroch närskyldigheter omlåtarens
ML.25 §kap.enligt 3skattepliktfrånundantasförfarandet

skattepliktigdåföreliggerIVILenligtskattskyldighetObligatorisk
skattskyldigaverksamhet. De äryrkesmässigiskeromsättning somen

harochomsättningskattepliktigasinskattutgåenderedovisaskall
Skattskyldighetenverksamheten.iingående skattförtill avdragrätt

verksamhetenOmöverlåts.ellerläggsverksamhetenupphör nerom
Skattskyldigheten,inteupphöröverlåtsellerdelvis läggsendast ner

verksam-deltill dennaturligtvisomfattning begränsasdess avmen
skattepliktig omsätt-innefattarochbedrivsfortfarandeheten somsom

Skattemyndighetenhosregistreradeskallskattskyldiganing. De vara
skett.registreringberoendeinteskattskyldigheten attär avmen

skattskyldigheten.frivilligamed denannorlundasigförhållerDet
beslutatharansökan attpåSkattemyndigheten omförutsätterDen att

sökandenvadmåsteansökanIföreligga.skallskattskyldighet anges
formiomsättningvilkendvs.omfatta,skallskattskyldigheten avvill att

Eftersomskattepliktig.skallverksamhetslokaleruthyrning varasomav
skall kunnaförslagutredningensenligtSkattskyldighetenfrivilligaden

ansökningeniskalldessadetlokalerenstakamedges för är angessom
behandla denhandstill attdåligger närmastbeslutet. Detioch

särskildutgjordedenlokaluthymingenskattepliktiga enomsomenav
utred-enligttidsgränsersärskildakommerDärtillverksamhet. att

ochjämkningförbådefastigheteri frågagällaskallförslagningens om
trädabegäranpå utfastighetsägare att urförmöjligheten egenen

enskildvarjeförberäknas separatmåstetidsgränserDessasystemet.
lokal.
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Bland de förändringar kan inträffa sedan frivillig skatt-som
skyldighet medgetts kan här särskilt den skattepliktiganoteras att
uthymingen någon lokal upphör och fastighet i vilken detav att en
finns någon lokal föremål förär skattepliktig uthyrning övergår tillsom

Sådana förändringarägare. skulle, det fråga obliga-annan om var om
torisk skattskyldighet, leda antingen till begränsning skattskyldig-en av
hetens omfattning eller, någon skattepliktig omsättning inte längreom
förekommer, till skattskyldigheten upphör.att

Om lokal föremål förär skattepliktig uthyrning börjaren som an-
vändas för ändamål bör det jämställaannat med verk-att attvara en
samhet medför Överlåtsobligatorisk skattskyldighet läggssom ner. en
fastighet bör det i princip jämställa med verksamhetatt attvara en
överlåts. Avdrag för ingående skatt får i fortsättningen inte inomgöras

för den frivilliga skattskyldigheten och den ändraderamen använd-
ningen skall i princip medföra korrigering ingående skatt.av

Överlåtelse fastighet i vilken det finns lokaler varit före-av en som
mål för skattepliktig uthyrning kan ingå i eller överlåtelseutgöra av
verksamhet.

Enligt kap.8 16 f § ML skall förvärvaren, det frågaärom om en
sådan överlåtelse verksamhet undantagen frånär skattepliktav som
enligt kap.3 25 § ML, säljarensöverta rättigheter och skyldigheter när
det gäller jämkning avdrag för ingående skatt. Bestämmelsen fårav
förstås så någon jämkning i så fallatt inte skall ske på grund över-av
låtelsen sådan.som

Det har inte klarlagts hur fastighet ingår i verksam-en som en
hetsöverlåtelse skall behandlas. Frågan blir aktuell verk-oavsett om
samheten medför obligatorisk eller frivillig skattskyldighet. Att omsätt-
ning fastigheter undantagen frånär skatteplikt framgår kap.3av 2 §av
första stycket ML. Vad tveksamt undantagetär i 3 kap.är 25 §som om
ML omfattar också fastigheter. Om så inte fallet skall i principär
jämkning ske, inte sådan utesluten enligtär 8 kap. första16 e§om
stycket ML därför skatt enligt gällande bestämmelseratt skall åter-nu
föras enligt 9 kap. eller5 6 § ML.

finnsDet enligt utredningens uppfattning ingen anledning vidatt
överlåtelse verksamhet medför obligatorisk skattskyldighetav en som
föreskriva fastigheter ingåratt i överlåtelsen skall behandlas påsom

tillgångarnasätt iannat än övrigt. Detta innebär någon jämkning inteatt
bör ske överlåtelsen undantagen från skattepliktär enligt kap.3om
25§ ML. För undanröja den tveksamhetatt rådasom nu synes om
innebörden bestämmelsen i kap.8 f16 § börML tillägg iav ettgenom
den bestämmelsen klargöras den omfattar fastigheteratt ingåräven som
i överlåtelsen. Detta krävs inte för omsättningen fastigheter skallatt av
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överlåtel-endastklargör atttilläggetskatteplikt;frånundantagenvara
jämkningsskyldighet.någonutlöserintesen

fastigheter äringårverksamhet somöverlåtelseidetOm aven
överväganden,ytterligarekrävsuthyrningskattepliktigförföremål

ansökanförutsätterskattskyldigheten avfrivilliga endenförfrämst att
enligtskallDetskattemyndigheten.beslutochfastighetsägaren ett av
sådanöverlåtamöjligt5.9.9 attavsnitti enförslagutredningens vara

jämknings-någonutlösersådanöverlåtelsenfastighet att somutan
förvärvarendock att,ankommer omöverlåtaren. Detförskyldighet

fri-ansökauthymingen,skattepliktigaden omfortsättahan attavser
anmälaöverlåtarenockså på attankommerskattskyldighet. Detvillig

inteansökan görsOmupphöra.skallskattskyldighetfrivilligahansatt
tidigaredenskalldärefterdagar14inomellertillträdet senastföre

Vadtillfälle. sagtsvidskattebeloppethela ett nujämkafastighetsägaren
sättfastigheterdessabehandla sammalämpligtmindre attdetgör

intedärförbörf ML16 §kap.i 8 om-Tilläggetfastigheter.andrasom
skattepliktigförföremållokaler ärfinnsdetvilkaifastigheterfatta som

uthyrning.
fastighetenharochverksamhetöverlåtelseifastighetIngår aven

obligatoriskmedförtverksamhetöverlåtarensibåde somanvänts egen
uppdelning göras.fåruthyrningskattepliktigförochskattskyldighet en

Densvårigheter.påtagliganågratillledaknappast väntaskanDetta
medgesförslagutredningensenligtskallskattskyldighetenfrivilliga

mellanskiljamöjligtskall attdetinnebärvilketlokal, attlokal för vara
andraochuthyrningskattepliktigförföremålvaritlokalersådana som

lokaler.
jämk-säljarensÖvertagandeförvärvarensBestämmelsen avom

medsamband attiinvesteringsvaroravyttringvidningsskyldighet av
för-efter1994:1798SFSinfördesöverlåtsverksamhetenhela genom

propositionenEG. IochMervärdesskatten an-1994/95:57islag prop.
enligtskattefritillgångar äröverlåtelsevid sådandet somfördes avatt
skatt.ingåendeavdragenjämkaanledningfanns attinte25 §kap.3

skulle övertaförvärvarenförutsättatorde attdettaanfördesVidare att
denjämkaskyldighetocheventuell attgäller rättvadställningsäljarens

Någotförvärvet.ursprungligadetviddragitsskattingående avsom
skatte-fallövrigapåbetraktelsesätt avanläggaintetillskäl att samma

därförföreslår attUtredningenframkommit.intehar§kap. 25ifrihet 3
sälja-skallförfarande övertaliknandeellerfusionvidförvärvaren även

jämkning, över-gällerdeträttigheteroch när omskyldigheterren
25kap.enligt 3skattepliktfrånundantaslåtelsen

bostads-ellerförstahandshyresgästskattskyldigfrivilligtfalldetI en
bostadsändamålförbörjarellerlokalentillsinöverlåter rätträttshavare
skattskyldighetfrivilligaskall hansdisponerarlokal handenhyra ut
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upphöra. Detta bör leda till konsekvenser då fastig-samma som en
hetsägare överlåter fastighet eller börjar använda uthyrdaen lokaler för

Ävenbostadsändamål. fastighetsägaren påverkas på det sättet att
lokalen inte längre skall kunna ingå i hans skattepliktiga uthyrning.

Vid överlåtelse fastighet föremål förär skattepliktigav en som ut-
hyrning bör överlåtarens skattskyldighet omfatta uthymingen i fastig-
heten fram till dess den tillträderägaren fastigheten.nye

5.8.2 Outhyrda lokaler

Utredningens lörslag: När skattskyldighet för uthyrning medgetts
och lokal därefter blir outhyrd och inteen används skall detta
förhållande inte medföra någon jämkning.

En fråga har särskild betydelse det gällersom när frivillig skatt-
skyldighet vilka effekterär det bör ha det i fastighetatt finnsen out-
hyrda verksamhetslokaler.

I ML har inte särskilt reglerats vad skall gälla fastighetsom om en
eller lokal omfattas frivillig skattskyldighet intesom längre hyrsav ut
och därför står oanvänd. Viss oklarhet råda beträffande såvälsynes
avdragsrätt återföring skatt. Kammarrätten isom Göteborg har iav en

lagakraftvunnen dom avgjortnumera mål gälldeett outhyrdsom en
lokal dom den 26 juni 1997, mål 557-1995. Målet gällde tillämp-nr
ning 1968 års mervärdeskattelag. Under denav tid lokalen i fråga stod

hade fastighetsägarentom utfört renoveringsarbeten. Enligt fastighets-
gjordesägaren deläven nyanskaffningar i syfte lokalenen att även

fortsättningsvis skulle hyras för användning iut verksamhet med-som
förde skattskyldighet. När renoveringen slutförts och perioden för åter-
föring löpt hyrdes lokalenut, emellertid för användningut i annan
verksamhet. Kammarrätten anförde bl.a. vad framkommitatt som om
fastighetsägarens avsikt ifråga den framtida Verksamhetsinrikt-om
ningen för den aktuella lokalen inte medförde handhavandeägarensatt

lokalennär inneburittom den tagits iatt anspråkvar för användning i
icke mervärdesskattepliktig verksamhet. Någon återföringsskyldighet
förelåg därför inte.

För skattskyldig bedriver verksamheten obligatorisktsom som
medför skattskyldighet till mervärdesskatt inträder inga särskilda
skatteeffekter tillgång finns kvar i verksamhetenom en intemen
används. Den omständigheten industribyggnadatt t.ex. ingår ien som

verksamhet medför obligatorisk skattskyldigheten som inte längre an-
vänds i verksamheten och inte heller används på medförannat sätt
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ingåendedenföravdragtillbegränsning rättennågonintealltså av
underhållreparation,uppvärmning, avtill m.m.sighänförskatt som

denOmjämkningsskyldighet.någonhellermedför inteochbyggnaden
ielleruthyrningskattepliktigickeför enanvändasbörjardäremot

avdragsrättenfallerskattskyldighetmedförinteverksamhet somannan
skall ske.jämkningochbort

be-synsättanlägga annatanledning ettfinnsdet attFrågan är om
skattepliktigförföremålvaritlokalerellerfastigheterträffande som

upphört.uthyrning som
lokalenmåletbeskrivna attdetiförelågproblem varDet ovansom

verksamhetianvändastillövergick somattrenoveringsarbeten enefter
fri-funnitharUtredningen attenligt ML.skattskyldighetmedfördeinte

verk-allauthyrningvidmedgeskunnaskallskattskyldighet avvillig
demedvanligtmindreblidärförkommer attProblemetsamhetslokaler.

fastig-händakan är attVadföreslår.utredningen enregler somsom
påreparationerellerombyggnadsarbeten enellertill-utförhetsägare

uppgivetiuthyrning,skattepliktigförföremålvarittidigarelokal, som
arbetenaSedanverksamhetslokal.denhyrapåsyfte utnytt somatt

väljafastighetsägarenkandragitsskatteningåendedenochavslutats av
innanskerdettaOmutträda systemet.möjlighetenutnyttja att uratt

avsnittiföreslårutredningenvadenligtskall,löptjämkningstiden ut
återstodenochtillfälleendavid avskejämkning avseett5.9.8,

särskildlöperombyggnadsarbetenatill- eller enkorrigeringstiden. För
5.9.10.avsnittkorrigeringstid se

avdragenjämkningelleråterföringbestämmelser avNågra om
underhållsarbetenochreparations-tillsighänförskattingående som

intedärfördet attkommersituationenbeskrivnadenföreslås inte. I
skattingåendeavdragentillbakabetalaskyldighetnågon attföreligga

åtgärdernamedförsvaraskan attarbeten. Dettasådanapåbelöpersom
denunderförvaritlokalerna utsattaslitagedetpåberokan somanses

reglerasintebehöverochuthyrningskattepliktigföremål förvaritdetid
särskilt.

utredningensenligtdetfinnsvad sagtsbakgrundMot nusomav
lokal bliromständigheten attdenlåtaanledning enintemening att

skatteeffekter. Omsärskildanågramedföraanvändsinteochouthyrd
förellerbrukprivatföranvändas ägarenbörjardäremotlokalen av

ändrats. Av-uppenbarligenanvändningenbostad haruthyrning som
ske.skalljämkningochdåbortfallerdragsrätten

skatte-situationenden attharfallenbehandlade avsetthittillsDe
problemLiknandeupphört.förekommitharuthyrningpliktig men

stånd.tillkommitallsinteuthyrningskattepliktigdå någonföreligger
fastighetnyförvärvadbyggnad,nyuppfördfrågakan enDet om envara

intesedanbyggtsinnehavstidenunderfastighet menomeller somen
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kan hyras I dessa fall kanut. fastighetsägaren ha medgetts frivillig
skattskyldighet innan skattepliktig uthyrning förekommit, under förut-
sättning avsikten varitatt sådan uthyrningatt skulle ske. Det finns
enligt utredningens uppfattning inte anledning behandla dessa fallatt på

de fallsättannat än där skattepliktig uthyrning har förekommit men
upphört. Det finns däremot, tidigare framhållits, anledning försom
Skattemyndigheten särskilt kontrolleraatt dessa fall.

5.8.3 Frivilligt utträde

Utredningens förslag: Sedan fem år förflutit från utgången detav
beskattningsår under vilket skattepliktig uthyrning påbörjades skall
den frivilliga skattskyldigheten kunna upphöra på den skattskyldiges
begäran.

I ML finns för närvarande inga regler möjligheten för denom
skattskyldige begära utträdeatt skattskyldig.systemet Dettaur som
gäller varje enskild lokal omfattas den frivilliga skattskyldig-som av
heten. Om sådan lokal övergår till hyresgästen inte bedriveren som
någon verksamhet medför skattskyldighet varmedsom jämställs att
verksamheten inte till återbetalningrätt ingående skattger upphörav
dock skattskyldigheten för den lokalen. Om så sker inom eller årtre sex
från utgången det kalenderår under vilket skattskyldighetenav inträtt
för honom enligt skattemyndighetens beslut skall han återföra den
avdragna skatten respektive hälften den.av

Det praktiskaär och administrativa skäl viktigtav medgivenatt en
skattskyldighet så långt möjligt inte påverkas förändringar beträff-av
ande hyresgästemast.ex. ställning i mervärdesskattesystemet. När en
ansökan frivillig skattskyldighet har medgettsom bör det övervägas att
låta skattskyldigheten kvarstå fastighetsägarensäven mot vilja under
viss minsta tid.

Det finns dock skäl talar för det bör möjligtatt för frivilligtsom vara
skattskyldiga på begäranatt utträdaegen För skatt-systemet.ur en
skyldig fastighetsägare önskar övergå till hyra lokal tillsom att ut en en
icke skattskyldig hyresgäst detär nackdel han tvingas fortsättaen om

redovisaatt mervärdesskatt för uthymingen till den hyresgästen.nya
Det bör också beaktas de nuvarandeatt reglerna, nämnts,som nyss
innebär skatteplikten föratt uthyrning automatiskt upphör, uthyr-om
ning sker till hyresgäst inte skattskyldigen är tillny mervärdes-som
skatt.
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utträdeomständigheter motiverar möjlighet till frivilligtDessa att en
detstabilitet och begränsaskapas. önskvärd åtFör att systemetge

praktiska och administrativa arbete utträde medför bör ettettsom
sådant tillåtet först efter viss minsta tid.vara en

förenklingar iRiksskatteverket har i förslag tillrapport omen
frivilligskattelagstiftningen framfört handläggningen ärendenatt omav

skatteförvaltningensskattskyldighet för fastighetsupplåtelser är en av
betungande arbetsuppgifter beträffande mervärdesskattenmest

deVerket har i anförtRapport 1995:10 201-203. rapporten atts.
ochadministrativa besvären med regelsystemet mycket omfattandeär

fastighetsägarna skall underrätta skatte-exempel på detta attger som
myndigheten förändringar hyresförhållandena. förändringarnai Omom

uthymingen inskränksinnebär den skattepliktiga utvidgas elleratt
försvinnermåste Skattemyndigheten fatta beslut. Visserligennya

Skattemyndighetenutredningens förslag det legala kravet på attgenom
skatte-skall underrättas hyresförhållanden förändrasäven när trots att

minskad admi-plikten inte berörs, vilket skattemyndighetemager en
in- ochnistrativ börda. emellertid fastighetsägarna möjlighetOm attges

administra-utträda med korta intervaller föreligger risk för denatten
bördan för minskar i utsträckning.tiva myndigheterna inte någon större

Även riskerna för missbruk motiverar utträde inte bör få skeatt ett
förrän efter viss tid. skattskyldig har möjlighet få avdragOm atten en
för den ingående skatten och sedan, efter kort tid, träda systemeten ur
finns risk jämka ingående skattför den skyldighet avdragenatt atten

då bör gälla inte fullgörs eller kan fullgöras.som
vilkenOvanstående omständigheter kan motivera den tid underatt

den skattskyldige i lång,måste kvar ganskagörssystemetvara even-
jämkningtuellt lika lång den tid skall gälla för återföring ellersom som

lämpligare alter-skatt. Enligt utredningens mening det dockär ettav
nativ begränsa tiden låta jämkningen omfatta hela detatt men

vidareskattebelopp belöper på återstoden jämkningstiden sesom av
avsnitt 5.9.8. minsta tid den skattskyldige måsteDen som vara
skattskyldig efterbör då lämpligen kunna bestämmas till fem år ut-

det beskattningsår under vilket skattepliktig uthyrning på-gången av
börjats.

Möjligheten begära utträde bör gälla för alla frivilligt äratt som
skattskyldiga, således för förstahandshyresgäster och bostadsrätts-även
havare.
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Ändring5.8.4 fastighetav m.m.

Utredningens förslag: En lokal ändrar inte karaktär den blirom
outhyrd och oanvänd. När byggnad helt eller delvis förstörs påen
grund rivning eller orsak den skattskyldige inte råderav av som

eldsvåda, skall den skattepliktigaöver, uthyrningt.ex. berörssom av
händelsen upphöra omedelbart.anses

En lokal kan byggas från verksamhetslokal till bostäder ochom
Den kan före ändringentvärtom. använd eller stå oanvänd. Omvara en

lokal för byggas eller bör denutryms i principatt behållaom repareras
den karaktär den hade innan arbetena inleddes. denVar då föremål för
skattepliktig uthyrning bör den kunna avsedd för skatte-anses vara ny
pliktig uthyrning arbetena avslutats. detta fall börnär I det kunna god-

den skattskyldige kvarstår skattskyldigtas att med till avdragrättsom
för ingående skatt under den tid arbetena pågår.

Det sagda skall givetvis inte gälla det finns omständigheternu om
tyder på lokalen skall användas för bostadsändamål.att I dett.ex.som

fallet skall korrigering ske den ingående skatt hänför sig tillav som
lokalen och den skatt belöper på byggnadsarbetena inteärsom av-
dragsgill för fastighetsägaren, eftersom det inte fråga förvärv förär om
verksamhet medför skattskyldighet.som

det fallI fastighet med bostäder byggs till eller bören mot-om
svarande presumtion ställas Om avsikten lokalen efterär attupp.
ombyggnaden skall användas för uthyrning verksamhetslokal börsom
frivillig skattskyldighet kunna medges efter ansökan, särskilda skälom
föreligger.

När byggnad helt eller delvis förstörs grund rivning elleren av av
orsak den skattskyldige inte råder eldsvåda, upphöröver, t.ex.som
givetvis den skattepliktiga uthyrning berörs händelsen omedel-som av
bart. Det finns, också konstateras i avsnitt 5.9.7, normalt intesom
anledning föreskriva jämkning skatt skall ske i dessa fall.att att Omav
byggnaden endast delvis förstörs får de åtgärder vidtas för sättaattsom
den i stånd igen bedömas på andra ombyggnads-sätt ellersamma som
reparationsarbeten.
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ingående skattförAvdrag5.9

Inledning.9.15

för uthyrningfrivillig skattskyldighetmedgettsDen avsom
kap. första stycket MLverksamhetslokaler har enligt 9 3 § rättsamma

hänförför den ingående skattandra skattskyldiga till avdrag somsom
verksamheten.till förvärv isig eller import

till avdrag för vissfrivilligt skattskyldig har dessutomEn rätt annan
första stycket har han,kap. l MLingående skatt. Enligt 9 3§ om
skattskyldighet för honom inomSkattemyndigheten har beslutat treom

utfört eller låtitunder vilket han harfrån utgången det kalenderårår av
avdrag för denombyggnad fastigheten, tillutföra till- eller rättavny-,

den del dessabyggnadsarbetena tillingående skatt hänför sig tillsom
Enligt kap.skattemyndighetens beslut. 9lokaler omfattasavser som av

fastighetsägare,frivilligt skattskyldigförsta stycket har3 § 2 ML en
denför den ingående skattköpt fastighet, till avdragrätt somsom en

återfört grundavdrag för och påtidigare fastigheten gjortägaren avav
enligt kap. §Motsvarande tillkommer 9 3fastighetsförsäljningen. rätt

med-obligatorisktbedriver verksamhetandra stycket denML somsom
skattskyldighet.för

ändradeingående skatt kan på grundskattskyldigs avdragnaEn av
behöva korri-avdragsrättens omfattningförhållanden påverkarsom

då det fråga invest-skall endastenligt MLDetta ärgöras omgeras.
jämkningi allmänhet gällereringsvaror. investeringsvarorFör att av

fastigheter16 a-16 f §§.avdraget skall enligt 8 kap. För ärgöras som
ingå-skall återföring avdragenföremål för skattepliktig uthyrning av

skatt enligt kap. och 6 §§.ende 9 5göras
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5.9.2 Retroaktiv avdragsrätt

Utredningens tillförslag: Rätt retroaktivt avdrag för ingående skatt
skall i fortsättningen föreligga för fastighetsägare utförtäven en som

till- eller ombyggnad lokal eller fastighet, fastighets-ny-, av om
först då uthyrning påbörjas efter avslutade byggnadsåtgärderägaren

medges frivillig skattskyldighet. gäller endast förut-Detta under
sättning fastighetsägaren inte tagit fastigheten i bruk föratt annan
verksamhet uthyrning efter det byggnadsarbetena avslutats.än att
Avdrag skall medges i förhållande till den skattepliktiga uthyrning

i beslutet frivillig skattskyldighet och omfattasom anges om
ingående skatt på till- eller ombyggnad utförts inom de treny-, som
år föregått den dag då skattskyldigheten enligtnärmastsom
skattemyndighetens beslut frivillig skattskyldighet börjat gälla.om

Som har fastighetsägare enligt gällande bestämmelser inämntsnyss nu
vissa fall till retroaktivt avdrag för ingående skatt.rätt

Utredningen har i avsnitt föreslagit fastighetsägare5.6 skallatt en
möjlighet ansöka frivilligt bli skattskyldig redan underatt attges om

uppförandet byggnad. förutsätter på fastighetsägarensDetta attav en
begäran hans skattskyldighet omfattar all uthyrning verksamhets-av
lokaler i byggnaden. dennaOm möjlighet inte utnyttjas bör han
retroaktivt kunna få avdrag för den ingående skatt hänför sig tillsom
byggnadsarbetena då den skattepliktiga uthymingen påbörjas. Den nu-
varande bestämmelsen i kap. första stycket därför9 3§ bör1 ML
behållas. Till skillnad vad gäller bör dock krävas fastig-mot attsom nu
hetsägaren inte tagit fastigheten i bruk för innanverksamhetannan
uthymingen påbörjats. Om så skett får avdragsrätten korrigeras genom
jämkningsreglema.

Avdrag skall inte medges i omfattning vadstörre än motsvararsom
den skattepliktiga uthyrning beslutet frivilligi skattskyl-som anges om
dighet.

Då fastighetsägare uppfört eller låtit uppföra byggnad, underen en
tid då han inte bedrivit skattepliktig verksamhet, och börjar användaen

byggnaden i verksamhet obligatoriskt medför skattskyldigheten som
finns det inte möjlighet för honom motsvarande retroaktivagöraatt
avdrag. kan diskuterasDet hur behovet sådan möjlighetstort är.av en
Utredningen behandlar i avsnitt 5.9.3 det fallet fastighetsägarenatt
driver byggnadsrörelse. fastighetsägarenOm inte driver byggnads-
rörelse och inte heller driver verksamhet medför skatt-annan som
skyldighet eller till återbetalning skatt skall han under vissa för-rätt av
utsättningar enligt kap.2 8 § redovisa skatt bl.a. bygg-ML på uttag av
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Även användabörjarhannads- och anläggningsarbeten. om senare
hanmedför skattskyldighet kommeri verksamhetbyggnaden en som

hänför sig till bygg-ingående skattkunna avdrag förinte göraatt som
dennatjänster. Utredningennadsarbetena eller attuttagen anserav

mycket ovanlig.situation kan förväntas vara
uppför-redan vidföreligger då fastighetsägarensituationEn annan

verksamhetskall använda byggnaden iandet kan visa hanatt en annan
uthyrning verksamhets-skattepliktigmedför skattskyldighet än avsom

stöd kap. 9 §möjligt för honom med 10lokaler. bör dåDet att avvara
skattepliktigingående redan innanfå återbetalning skattML omsätt-av

ning förekommit.
retroaktivautredningen denbakgrund vad finnerMot attsagtsav nu

gälla endaststycket skallenligt kap. första 1 MLavdragsrätten 9 3 §
frivillig skattskyldighet.den medgettssom

ochfastighetsägaren vid till-föreslagitsavsnitt 5.6 harI även att
få bli skattskyldig innanskall begära frivilligtombyggnader kunna att

uthyrning-påbörjats, endastverksamhetslokaler dockuthyrning omav
omfattasi skallverksamhetslokaler byggnadensamtliga avaven

före-byggnaden finns lokalerskattepliktig uthyrning. det iOm ärsom
fri-möjligt för fastighetsägarenför skattefri uthyrning detmål är att

endastoch ombyggnadstidenvilligt bli skattskyldig under till- ävenom
uthyrning.föremål för skattepliktigdessa lokaler tillgörs

förfrivillig skattskyldighetfinns för inte medgeskälDe attsom
gällande ipåbörjats sig knappastenstaka lokaler innan uthyrning gör

därför möjligt föravdragsrätt. börfråga retroaktiv Det envaraom
frivilligeller kunnat medgesfastighetsägare, inte medgettssom

fåretroaktivtbyggnadsarbetena pågåttskattskyldighet under den tid att
skattefrihänför sig till dessa. Någonför den ingående skattavdrag som

inte haombyggnaden omfattar får dockuthyrning de lokaler somav
arbetena pågått.förekommit under den tid då
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5.9.3 Avdragsrätt då fastighet ingått ien som
byggnadsrörelse övergår till användas iatt

verksamhetannan

Utredningens förslag: Uttag tjänster tillförts fastighetav som en
anläggningstillgång iutgör byggnadsrörelse skall ske endastsom en

till den del fastigheten används i verksamhet inte medfören som
skattskyldighet. fastighetsägarenOm övergår till användaatt en
fastighet utgjort omsättningstillgång i byggnadsrörelse isom en en

verksamhet medför skattskyldighet skall den skattannan som som
fastighetsägaren redovisat för tjänster ingåendeuttag av anses som
skatt i den verksamheten.senare

Enligt 8 kap. 4§ 4 fårML skattskyldig köper fastighet,en som en
vilken i säljarens byggnadsrörelse tillförts tjänster uttagsbeskattatssom
hos säljaren, avdrag för dengöra utgående skatt säljaren har redo-som
visat för förutsättningEn för avdragsrättenuttagen. fastighetenär att
inte tagits i bruk den tidigare Någonägaren. motsvarande avdrags-av

finns inte fastighetsägarenrätt istället för sälja fastigheten börjarattom
använda den i verksamhet medför skattskyldighet änen annan som
byggnadsrörelsen.

Den bedriver byggnadsrörelse har i princip till avdrag förrättsom
all ingående skatt hänför sig till verksamheten. Om näringsidkarensom
själv utför eller förvärvar bl.a. byggnads- och anläggningsarbeten och
tillför dem fastighet omsättningstillgång i byggnads-utgören egen som
rörelsen föreligger enligt kap.2 första7 § och andra styckena ML uttag

tjänster. Uttagen skall beskattas hos den driver byggnads-av som
rörelsen. Uttagsbeskattningen omfattar förutom de och tjänstervaror

förvärvats för byggnadsrörelsen och för vilka avdragsrätt före-som
ligger lönekostnaderäven för personal och kapitalkostnader.ex. egen

Enligt tredje stycket i paragraf skall tjänster pâävensamma en egen
fastighet tillgång i rörelsenutgör inte omsättnings-ärsom men som
tillgång uttagsbeskattas, fastighetsägaren utför tjänsterna. Fastig-om
hetsägaren skall således i dessa fall uttagsbeskattas endast för egna
tjänster och inte för köpta tjänster. Med denna bestämmelse fram-avses
förallt fastigheter anläggningstillgångarutgör i byggnadsrörelsen.som

Något skäl till anläggningstillgångar skall behandlasatt olika deom
ingår i skattepliktig byggnadsrörelse och de ingår ien om en annan
verksamhet medför skattskyldighet framgår inte förarbetena.som av
Såvitt utredningen kunnat finna har inte heller i praktiken någon uttags-
beskattning skett i dessa fall. RSV har i Handledning för mervärdes-
skatt 1998 s. 578 uttalat det endast tjänster utförs på denatt är delsom
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medför skatt-inteverksamhetanvänds ifastigheten somensomav
falletkanuttagsbeskattas.skyldighet skall Detta t.ex. om envarasom

frivilligtfastighetsägarenfastigheten hyrsviss del ärattut utanav
skattskyldig.

stycket ändras såtredje MLföreslår kap. 7 §Utredningen 2 attatt
utförfall fastighetsägareuttagsbeskattning i detklart framgårdet att en

skall ske endastanläggningstillgångfastighettjänster på utgörsomen
medförverksamhet inteifastigheten användstill den del somen

skattskyldighet.
för fastighetsägaremöjlighetfinns idag ingenSom nämnts enovan

få tillbaka dennafastighetför tjänster påuttagsbeskattats attensom
för skatte-använda fastighetentillskatt fastighetsägaren övergår attom

används idärför, denkommerpliktig uthyming. Fastigheten trots att en
belastad medskattskyldighet,verksamhet medför att varasom

beträffandeförslagutredningensmervärdeskatt. Med hänsyn till
endast iproblemanläggningstillgångar dettafastigheter ärutgör ettsom

byggnads-omsättningstillgångar iutgjortfastigheterfråga om som
rörelsen.

avdragsrätt förfastighet fårtillEftersom skattskyldig ägare enen ny
förredovisattidigareden utgående skatt den ägaren uttag avsom

belastad med någondenna inteomsättningsfastighettjänster på ären
mening gällaenligt utredningensbörmervärdesskatt. ävenDetsamma

eller låtit utföra tjänsterna.utförtfastigheten behålls den somom av
redovisats ellerden skattlåtakan åstadkommasDetta att somgenom

byggnadsföretagethosingående skattförskall redovisas utgörauttagen
medför skatt-verksamhetdetta till bedrivaövergårnär att somannan

användatillövergårbyggnadsföretagetskyldighet. Om attsenare
skattskyldighet ellermedförintefastigheten i verksamhet somen

jämkningsskyldig börblirfastigheten och därigenomavyttrar ur-
handen skatthelakap. d §sprungsbeloppet enligt 8 16 utgöras somav

resultat skallmateriellt riktigtredovisat grundpå För att ettuttagen.av
beskattas.gjortsdärför samtligaåstadkommas krävs uttagatt som

fastighetanvändafastighetsägare övergår tillOm att somenen
inteverksamhetbyggnadsrörelse ianläggningstillgång iutgjort somen

fastighets-kap. 16 b§ l MLskattskyldighet, följer 8medför attav
skatten.ingåendebyggnadsrörelsen avdragnaskall jämka den iägaren
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Avdragsrätt5.9.4 för till fastighetägareny

Utredningens förslag: fastighet skall fortsättningenKöparen iav en
kunna få avdrag för den ingående skatt hänför tillsig till-som ny-,
eller ombyggnad säljaren utfört på fastigheten inom de årtresom

föregått den dag då köparens skattskyldighet enligtnärmastsom
skattemyndighetens beslut börjat gälla. Avdrag skall dock medges
endast säljaren inte medgetts frivillig skattskyldighet underom upp-
förandet byggnaden och inte heller tagit fastigheten förei brukav
överlåtelsen. Avdraget skall medges i förhållande till den skatte-
pliktiga uthyrning i beslutet frivillig skattskyldighet.som anges om

Enligt 9 kap. första3 § stycket kan2 ML redan dennämntssom som
köper fastighet få avdrag för den ingående skatt den tidigareen som

har gjort avdrag för återförtsägaren denne på grundmen som av av
fastighetsförsäljningen, s.k. intygsmoms.

Utredningen föreslår i avsnitt 5.9.9 den fastighetatt avyttrarsom en
skall slippa den jämkningsskyldighet föreligger vid avytt-som annars
ring investeringsvaror, inte följer avtal med denannatav om av nye

Ärfastighetsägaren. den fastighetsägaren skattskyldig inye samma
utsträckning innebär överlåtelsen i sådant fall sig den tidigareatt vare
eller den behöver jämka någon ingående skatt. Resultatetägarennye av
den föreslagna regleringen blir i detta fall identiskt med nuvarande
reglering s.k. intygsmoms, med den skillnaden säljaren inteattom
behöver återbetala skattnågon och köparen inte har något avdragatt att

för ingående skatt. Om köparens skattepliktiga uthyrninggöra är
mindre omfattande säljarens, utökas så den överstigerän attmen senare
säljarens, har han jämkningsåtagandet inom korri-rätt attgenom en
geringstiden återfå viss del den ingående tidigareskatt denav som

inte kunnat dra för till- eller ombyggnad.ägaren Han ocksåav ny-, ges
återfå viss del vad han själv varit jämka underrätt att tvungen attav

den tid fastigheten användes i mindre omfattning för skattepliktig ut-
hyrning. Mot denna bakgrund har föreslagits den nuvarande möjlig-att
heten till retroaktivt avdrag vid förvärv fastighet slopas se avsnittav
5.9.2.

Om emellertid till fastigheten förvärvar fastighetägareen ny en
efter eller under den tid dendå tidigare uppfört fastighetägaren utanen

ha begärt frivillig skattskyldighet nuvarande regler inte denatt ger nye
någon avdragsrätt. Genom de föreslagna reglerna jämkningägaren om

kan visserligen den fastighetsägaren sigåta jämkningsskyldighetnye en
innebär denne kan återfå viss del den skatt den tidigareattsom av som
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dvs.jämkning,årligskeendastdet kanbetalat,ägaren genommen
återf°ar beloppet.gradvishanattgenom

fåskalltidigaredenföreslagittidigare ägarenUtredningen har att
frivilligansöktdenne intedet fall dåiretroaktiv avdragsrätt om

avdragsrättbyggnad. Enuppförandetunderskattskyldighet somav en
meningenligt utredningensbörresultat för den ägarennyeger samma

denriskföreliggerinförsmöjlighet intesådan attinföras. Om en
skattskyldighet underfrivilligsökatvingas till etttidigare attägaren

del inteövervägandetillfastigheten äruppförandeskede trots att
verksamhetbedriveruthyrning till hyresgästeranpassad för somsom

fastighetsägarepåtalatsskattskyldighet.medför Som en nygesovan
bygg-driverdenutgående skattför denavdraggörarätt att somsom

Avdragsrättenförredovisaeller skallredovisatnadsrörelse har uttagen.
frånberoendemening inteutredningensenligtbör vem enavvara

frånförvärv någonvidavdrag medgesOmfastighet förvärvas. som
frånförvärvvidmedgesbör avdragbyggnadsrörelsebedriver även

fastighet.uppförbyggrörelsebedrivanågon attutan ensom
principunder imedges avdragbörfastighetsägarenDen sammanye

retroaktivtförskall gällaavsnitt 5.9.2ienligt vadvillkor sagtssomsom
ingående skattförendastsåledes medgesböravdrag. Avdrag som

årinom deombyggnadtill- eller närmasthänför sig till tre somny-,
beslutskattemyndighetensenligtskattskyldighetendåföregått den dag

denfallför detgälla endastskall dessutomgälla. attbörjat Detta
iskall inte medgesAvdragi bruk.tagit fastighetenintetidigare ägaren

uthyrningskattepliktigadenvadomfattning än motsvararstörre som
skattskyldighet.frivilligbesluteti omangessom

efterhanditvå förellerEtt5.9.5 attsystem
ingående skattföravdragmedgivetkorrigera

dååterföring skattBestämmelsernaförslag:Utredningens avom
reglersärskildaupphör slopas. Defastighetsuthymingskattepliktig

ingående skattförkorrigera avdragefterhandför ibehövs attsom
jämkningsreglema.förutformas inom ramen

i efter-föri tvåbestämmelser finns MLnuvarandeEnligt system att
rörandeingående skattavdrag förmedgivnatidigarehand justera

återföring skattregleras näroch 6 MLfastigheter. 9 kap. 5I enav
och dåskattskyldighet överlåtsfrivilligomfattatsfastighet avsom

längrebostadsrättsupplåtelse inteellerfastighetsuthymingskattepliktig
för ingå-avdragjämkningbestämmelserAllmännaföreligger. avom
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ende skatt i vissa fall finns i 8 kap. 16 fa-16 §§ ML. De senare
bestämmelserna förvärv eller import investeringsvaror,rör varmedav

bl.a. fastigheter vilkas anskaffningsvärde överstiger 200 000 kravses
och tjänster till- eller ombyggnad fastighet, då densom avser ny-, av
sammanlagda anskaffningskostnaden för sådana tjänster överstiger
200 000 kr beskattningsår. Avdrag gjorts för ingående skattper som
skall inte jämkas förutsättningar för återföring skatt enligt 9 kap.om av
5 och 6 föreligger.ML Vid frivillig skattskyldighet kan jämkning
därför komma i fråga först sedan tiden löpt för återföring skatt.ut av

Bestämmelserna i kap.8 16 a-16 f ML jämkning avdragenom av
skatt grundar sig på motsvarande bestämmelser i det sjätte mervärdes-
skattedirektivet och infördes i iML samband med Sverige blevatt
medlem i EU. förarbetenaI till lagändringen anfördes det i principatt
fick obligatoriskt för medlemsländerna införa sådana regleranses att
SOU 1994:88, 271, 1994/95:57 134.s. prop. s.

De två olika regelverken för i efterhand felaktiga avdragatt rätta
harmonierar inte med varandra och kan tidigare framgått leda tillsom
mindre lämpliga resultat. fårDet i hög grad önskvärt ML skallattanses
innehålla endast för korrigera tidigareett avdragen ingåendesystem att
skatt. Jämkningsregler i huvudsak det innehåll 8 kap. 16av som a-

fl6 ML har måste finnas kvar. De särskilda återföringsreglema i
9 kap. 5 och 6 §§ bör därförML slopas och med de komplet-ersättas
terande regler kan behövas det gäller uthyrningnär fastsom av
egendom.

I de följande avsnittennärmast redovisas utredningens övervägan-
den beträffande dessa kompletterande regler och behovet andraav
ändringar gällande regler.av

5.9.6 Investeringsvaror

Utredningens förslag: Med investeringsvaror skall i detta samman-
hang fastigheter belastats med kostnader för till- elleravses som ny-,
ombyggnad, fastigheter tillförts och tjänstersom varor genom
skattepliktiga till avdraguttag hyresrätterrättgett samtsom senare
och bostadsrätter belastats med ingående skatt på grundsom attav
innehavaren utfört till- eller ombyggnad lokalen. skallDettany-, av
gälla endast den ingående skatten på till- eller ombyggnadenom ny-,
eller överstiger 100 kr.000 Verksamhetstillbehöruttagen vidanses
tillämpningen jämkningsreglema inte tillhöra fastighet.av
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investerings-påtillämpasf ML16 a-16i kap.Jämkningsreglema 8
liknandeochinventariermaskiner,investeringsvarorMed avsesvaror.

Med förvärvfastigheter.minskarvärdeanläggningstillgångar samtvars
ellertill-tjänsterlikställs förvärvfastighet om-ny-,avsersomavav

ellervadförAnskaffningskostnaden utgörfastighet.byggnad somav
jämk-kr för000överstiga 200skall attinvesteringsvarorjämställs med

tillämpliga.skallningsreglema vara
frånundantagen§ MLenligt 3 kap. 2fastigheterOmsättning ärav

redovisasintenormaltdärförskallskattutgåendeskatteplikt. Någon av
principgäller ifastighet. ävenDettaförsäljningenförsäljaren omav en

skett idet harfastigheten. Ombyggnaduppföralåtitsäljaren t.ex. en
redovisaskyldigvaritsäljarenochbyggnadsrörelse attsäljarens om

dockgällerfastighetentillfört atthantjänsterförskatt enuttag somav
harstycket 4 MLförsta rätt attenligt kap. 4 §8skattskyldig köpare

säljarensskatten påavdrag för uttag.göra
fastighet.tillhörainte§ MLenligt kap. ll1Industritillbehör anses

industritillbehör,inredningsärskildeller änutrustningmaskin,Annan
egendom,fastvisserligenverksamhetstillbehör,s.k. mensomanses

frånundantagetintestycket MLförsta lkap. 3 §enligt 3omfattas av
debeskattasindustritillbehörmedfastighetavyttringskatteplikt. Vid av

verksamhets-gällersådan. Detsammafastigheteninte sommensenare
kanverksamhetstillbehörindustri- ochOmsättningentillbehören. av

nämligen§ ML,kap. 25skatteplikt enligt 3frånundantagendock vara
utredningensEnligtverksamhet.överlåtelseden ingår i upp-enavom

maskinerbetraktajämkningenviddärför skälsaknasfattning att m.m.
Ävenmaskiner.andraverksamhetstillbehör på änsättannatutgörsom

såledesböranläggningstillgångarverksamhetstillbehör utgörsom
anlägg-liknandeochinventariermaskiner,reglerna förenligtjämkas

reglernasvidoch intestycket landrakap. 16 a§ningstillgångar i 8
dockbyggnadstillbehör kommerAndrafastigheten.ingå itillämpning

fastighet.jämkningsreglema föromfattasatt av
jämk-undvikainförandet beloppsgräns attSyftet med attvarav en

189.1994/95:57belopp prop.med småbehövaskullening göras s.
dvs.skattebeloppen,varituppenbarligenharbeloppDe avsettssom

härtillMed hänsynjämkas.skallskattingåendedenbeloppen somav
anskaff-fastigheteruttrycketanvändanärvarandedet förframstår vars
uppfatt-utredningensenligtkronoröverstiger 200 000ningskostnad

frånfastighet förvärvasfalletdetlämpligt. Imindrening att enensom
påmervärdesskattredovisaskyldig uttagvaritsäljare att avsom

giveni någonintefastighetenföranskaffningskostnadentjänster står
storlek.till skattensrelation

i ställetdenbörskall uppnåsbeloppsgränsensyftet medOm avse
bestämmandetVidjämkas.skallskattingåendedenstorleken somav
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skattebeloppet bör hänsyn till jämkningstiden detav tas gälleratt när
ingående skatt hänför sig till fastigheter enligt vad föreslås isom som
avsnitt 5.9.10 skall tio år. Utredningen föreslår därför fastig-vara att
heter skall investeringsvaror, den skatt på grundanses som om som av
förvärvet ingående skatt hosutgör köparen överstiger 100 000 kr.

Med förvärv fastighet jämställs enligt nuvarande bestämmelserav
förvärv tjänster till- eller ombyggnad fastighet.av som avser ny-, av
Enligt utredningens mening det klart den ingåendeär skatt be-att som
löper på sådana åtgärder bör kunna bli föremål för jämkning. Bestäm-
melsen kan dock med fördel utformas så det de fastigheteräratt som
har varit föremål för till- eller ombyggnad investerings-utgörny-, som

Även hyresrätter och bostadsrätter bör investerings-varor. anses som
innehavaren har utfört till- eller ombyggnadvaror, fastig-om ny-,

heten. Beloppsgränsen bör relateras till den till- eller ombyggnadny-,
företagits respektive det gjorts. förekommandeIsom uttag fall börsom

vid tillämpning beloppsgränsen åtgärder företagits ellerav uttagsom
gjorts under beskattningsår läggasett Beloppsgränsensom samman.

bör på i frågasätt förvärv fastigheter den skattsamma som om av avse
belöper på förvärven och bestämmas till 100 kr.000 förvärvsom Ett av

tjänster till- eller ombyggnad fastighet bör i dettasom avser ny-, av
sammanhang ha skett det beskattningsår under vilket fastighetenanses
kunnat i bruk eller, vid byggnads-tas eller anläggningsentreprenader,
slutbesiktning eller någon jämförlig åtgärd vidtagits.annan

Den ingående skatt i 8 kap. första4§ stycket 4 MLsom avses
hänför sig till tjänster, för vilka denuttag tidigare fastighetägarenav av
varit skyldig redovisa utgående skatt.att Tjänsterna innefattar enligt

kap.2 7§ andra stycket ML reparationäven och underhåll. Detta
innebär den jämkningsskyldighetatt kan komma åvila denattsom nye

omfattarägaren skatten på sådanaäven tjänster, jämkning itrots att
övrigt skall ske endast beträffande skatt hänför sig till till-som ny-,
eller ombyggnad. Denna skillnad får dock praktiska skäl godtas.av

Med den utformning begreppet investeringsvaror för-av som nu
ordats bör den i kap.8även 16 § andra stycket l intagnaML belopps-a
gränsen skattebelopp, förslagsvisett 50 000 kr.anges som

I detta sammanhang aktualiseras ytterligare några frågor be-om
till- eller ombyggnad.greppet ny-,

Enligt de nuvarande bestämmelserna återföring skall, grundom om
för återföring föreligger, ingående skatt hänför sig till de uthyrdasom
lokalerna återföras, de hänför sig till kostnaderoavsett skallom som
aktiveras eller till kostnader direkt avdragsgilla,är kostnadert.ex.som
för reparationer, drift och underhåll. Regeringsrätten har i rättsfallett
RÅ 1997 ref. 15 funnit åtgärd kundeatt till- ochen anses som ny-,
ombyggnad och retroaktivt avdrag därföratt kunde medges, trots att
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inkomstbeskattningen. RSV:sIvidmedgettsavdragomedelbart
räknasombyggnadtillmervärdesskatt 1998Handledning för attanges

till 23§anvisningarnapunkt 3enligtåtgärdersådanaäven avsom
utvidgadetill dethänförliga1928:370kommunalskattelagen är

462.reparationsbegreppet s.
reparationunderhåll ochhänförlig tillgäller skattDanmarkI att av

exklusivedkr000belopp 75sammanlagttillegendomfast ett om
skallinteadministrationskostnaderdrift- ochliksommervärdesskatt

endast bygg-rättelseskyldighetens.k.Finland gäller denjämkas. l
Avdragförbättringar.grundligaochmed nybyggensambandtjänster i

skötselunderhåll ochreparation,medi sambandanskaffningarför av
så-förbättringargrundligaMedkorrigeras.skall intefastigheten avses

anskaff-har aktiveratsinkomstbeskattningenutgifter idana somsom
fastigheten.ningskostnad för

haringående skattavdrag föråterföringBestämmelserna avom
avdragsrätten.missbrukmotverkaallt förframförtillkommit att av

möjligtskulle detâterföringsskyldighet görasådan attUtan varaen
byggnaduppförandetbelöper påskattför ingåendeavdrag av ensom

inteverksamheti bruk förbyggnadentidefter kortareoch ta somenen
iinförtsjämkning,Bestämmelsernaskattskyldighet.medför somom

mervärdesskattedirektivet,i sjättemed artikel 20överensstämmelse
iför ingående skattavdragkorrigeramöjligtdetinnebär ettär attatt

därmed åstadkommaochriktninghöjandesänkande attsåväl av-som
verksamhet be-denändringartillmaterielltdraget sett somavanpassas

drivs.
på denbelöpaoch drift fåradministrationförKostnader anses

jämka skattenanledninguppkommit. Någonvilken deperiod under att
föreligga.därför intekansådana kostnaderpå anses

reparationerför löpandekostnaderhur sådanai frågakanDet sättas
skallavdragsgilladirektinkomsttaxeringenvidunderhålloch ärsom

Åtgärderna undernormaltvärdehöjande,kanbetraktas. enmenvara
kostnader förbetraktasfalli mångatid. kan attbegränsad De som

denunder den tidvarit förbyggnaddet slitageåtgärda utsattsom en
förUtredningenbedrivits i den.verksamhetför denanvänts ansersom

jämka denföreliggernärvarande inteförbehovsin del något attatt av
be-ocksåDärvid haråtgärderhänför sig tillskatt avses.som nusom

förenklingbidrar tillställningstagandesådantaktats att ett aven
systemet.

anvis-punktenligt 3byggnadsåtgärdergäller sådanadetNär avsom
till det s.k.hänförligakommunalskattelagentillningarna 23 § är ut-

Åt-dock blibedömningenbörreparationsbegreppetvidgade en annan.
jämställalämpligtframstårdetsådan karaktärgärderna attattär somav

sådanahänför sig tillskattingåendemed ombyggnad. Dendem som
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åtgärder bör därför i princip bli föremål för jämkning. Vid bedömning
åtgärds karaktär bör den omfattande rättspraxis utvecklats iav en som

denna fråga avseende inkomstbeskattningen tjäna till vägledning.
Genom i de föreslagna bestämmelsernaatt knyta jämknings-

skyldigheten till skatten på till- eller ombyggnad kommer skattenny-,
på kostnader för bl.a. drift, underhåll och vanliga reparationer inte att
bli föremål för jämkning. Skulle det visa sig bestämmelsernaatt om
jämkning det gäller reparationernär och underhåll upphov tillger
tillämpningsproblem eller skatteundandragande åtgärder bör övervägas

i Danmark införat.ex. beloppsgräns.att som en

5.9.7 Grunder för jämkning avdrag för ingåendeav
skatt

Utredningens förslag: Jämkning skall ske lokalnär använtsen som
för skattepliktig uthyrning börjar användas för ändamål intesom
medför avdragsrätt och ändring sker inär riktning. Närmotsatten
skattskyldighet medgetts redan innan uthyrning påbörjats skall den
ingående skatten jämkas så den avdragna skatten denatt motsvarar
skattepliktiga uthyrning faktiskt kommer till stånd. Jämkningsom
skall ske då skattskyldighetenäven upphör på begäran den skatt-av
skyldige och då den frivilligt skattskyldig försätts iär konkurs.som
Den avdragna ingående skatten skall i vissa fall jämkas då en
fastighet ingår i verksamhet medför frivillig skatt-som en som
skyldighet övergår till ägare.en ny

Utredningen har funnit bestämmelserna återföringatt skatt iom av
9kap. och5 6 ML bör slopas och jämkningsreglema i 8 kap.att
16 fa-16 ML bör kompletteras med de bestämmelser föranledssom

utredningens förslag. Vissa ändringar bör därvid i bestäm-av göras
melserna i 8 kap. medan andra berör endast jämkning i sambandsom
med frivillig skattskyldighet för uthyrning verksamhetslokaler börav

in i kap.9tas
Grunderna för jämkning för närvarande i fyra punkter i kap.8anges
b16 § ML. Jämkning föranleds användningen investerings-attav av en

ändras eller sådan Jämkningenatt kan såavyttras.vara görasen vara att
högre eller lägre avdrag medges.

Av punkterna och1 2 framgår jämkning avdrag för ingåendeatt av
skatt skall ske användningen investeringsvara ändras på såom av en

avdragsrättensätt minskar elleratt ökar. När det gäller fastighet ien
vilken det finns lokaler föremål för skattepliktigär uthyrning skallsom
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tillhan övergårskenackdel attjämkning till fastighetsägarens om
skatt-medförinteverksamhetisådan lokalanvända somegenen

bostadsändamål eller iföruthyrningbestår iskyldighet, sig dennavare
fri-eller tjänster. Enundantagnaskattepliktomsättning från varorav

ifastighetanvänderskattskyldig fastighetsägarevilligt egenenensom
bostadsändamålförskattskyldighet ellermedförinteverksamhet som

verksamhetslokal bördentill hyraövergår att ut varasomsommen
ökar.avdragsrättjämkning så hansberättigad till att

användsinte hellerouthyrd ochövergår tillfastighetOm att varaen
faktiskt börjardå denanvändningtillkommabör den an-annananses

aktuell.blirjämkningfråganvarvidvändas på nytt, om
ochförstahandshyresgästgäller i principVad ävensagtssom nu

disponerar.hande lokalerbeträffande den ellerbostadsrättshavare som
Även ingående skatt,jämka sinskyldigblirfastighetsägaren att om

bostadsändamål.användas förtillövergårlokalen eller lokalerna att
frivilligt skatt-bliförslagutredningenskan enligtfastighetsägareEn

har på-uthyrningnågonfastighet redan innanuthyrningskyldig för av
lokal ienstakaendast någonbeträffandepåbörjatseller harbörjats
fastig-verksamhetslokaler iallaintekrävs alltsåfastigheten. Det att

skall kunnaskattskyldighetfrivilligföruthyrdaskallheten attvara
lokaleromfattadärför kommakanSkattskyldigheten ävenmedges. att

från börjanverksamhetslokaler äravsedda out-är sommensomsom
ii bruklokalernasigvisahyrda. Skulle det tasatt avensenare

skatt-medförinteverksamhetbedrivenfastighetsägaren somegen
denföreskrivaskälfinns detbostadsändamål,skyldighet eller för attatt

nackdel.fastighetsägarenstillskall jämkasingående skattenavdragna
användsfastighetendelsker såändringen i ställetOm störreatt aven

jämkningbörplaneratsverksamhetslokalerför uthyrning än somsom
fördel.till fastighetsägarensskekunna

uthyrningskattskyldighet förföreslagitsavsnitt har5.8.3I att av
skattskyldige.denanmälan frånefterupphörafastighet skall kunna

använd-ändradföranledsönskemålskattskyldigesdenOavsett avom
fall.i dettajämkning skeinte börfastigheten ellerning av
skeskalljämkningkap. b§ 3 ML8 16I att en annanomanges

skatte-omsättningenochfastighet ärinvesteringsvara än avyttrasen
medförtdelvisendastförvärvetförutsättningpliktig, under att av varan

avyttringenmotiverad ärBestämmelsenavdragsrätt. är att varanavav
redovisasskallmervärdesskatttransaktion för vilkenskattepliktigen

skattingåendeför denskattskyldige avdragsyftar till denoch den att ge
stycket MLd§ tredjekap. 16avdragsgill. 8tidigare varit Iintesom

omfattarBestämmelsernajämkningsbeloppet.begränsningfinns aven
förutsättningengrund omsätt-inte fastigheter. Påuttryckligen attav
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ningen skall skattepliktig omfattar den inte heller avyttringvara av
hyresrätter eller bostadsrätter.

kap.I 8 16 b § 4 föreskrivsML för närvarande jämkning skallatt
ske fastighet under förutsättning avdrag för ingå-avyttras,om atten
ende skatt medgetts vid förvärvet fastigheten. Bestämmelsen börav
kompletteras med särskilda regler jämkningsskyldighet vidom
avyttring fastigheter, hyresrätter och bostadsrätter ingått iav som en
verksamhet medför frivillig skattskyldighet. Jämkningen skall isom
detta fall enligt kap.8 16 d§ skeML vid enda tillfälle ochett avse
återstoden korrigeringstiden. I avsnitt 5.9.9 behandlas fråganav om
jämkning vid överlåtelse fastighet föreslåsDet där bl.a.närmare. attav
skyldighet jämka ingående skatt grundatt själva överlåtelsenav
skall föreligga för den förre endast detta följerägaren avtaletom av
mellan parterna.

I avsnitt 5.8.3 har föreslagits möjligheten begära skatt-att att att
skyldigheten skall upphöra inte begränsas till enbart fastighetsägaren

frivilligt skattskyldigäven förstahandshyresgästutan eller bostads-en
rättshavare bör medges denna möjlighet. Enligt nuvarande regler om
återföring uppkommer inte någon återföringsskyldighet för första-
handshyresgäster eller bostadsrättshavare skattskyldigheten förom
deras uthyrning upphör. Däremot gäller reglerna återföring fastig-om
hetsägaren, kan bli återföringsskyldig för den skatt han gjortsom
avdrag för förstahandshyresgästennär vidtagitt.ex. sådana åtgärder att
förutsättningar för frivillig skattskyldighet inte längre föreligger. De

bestämmelserna jämkningsskyldighet bör utformas sånya om att en
frivilligt skattskyldig förstahandshyresgäst eller bostadsrättshavare som
begär skattskyldigheten skall upphöra föratt honom bör skyldigvara

jämka avdrag för ingående skatt.att fallI skulle reglerna kunnaannat
medföra förstahandshyresgäst utfört.ex. att till- elleren ny-, om-
byggnad, får avdrag för ingående skatt belöper på kostnaderna ochsom
därefter ansöker skattskyldigheten skall upphöraatt bliutanom att
jämkningsskyldig.

När fastighetsägare eller frivilligt skattskyldig för-ären annan som
i konkurs bör jämkningsätts ske. avsnittI behandlas5.10 denna fråga

närmare.
Jämkning bör inte ske fastighet i sin helhetnär rivs eller förstörsen
orsak fastighetsägaren inte råder över.av som
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skall omfattaVad jämkningen5.9.8

i princip tillJämkningsskyldigheten knytsUtredningens förslag:
reparationer ochSkatten på löpandeförvärvet investeringsvaror.av

fastigheter kommeroch drift uthyrdaunderhåll, administration av
jämka ingå-jämkas. det fall skyldighetdärför inte behöva I attatt

föreligger för denöverlåtelse fastighetende skatt grund av av
ochjämkning ske vid enda tillfälle åter-förre skallägaren ett avse

gälla då skatt-föreslåsstoden korrigeringstiden. Detsammaav
skyldighet upphör.

investerings-jämkningsskyldigheten till förvärvetknytaGenom att av
reparationerskatten på löpanderedanuppnås, nämnts, attvaror som

intedrift uthyrda fastigheteradministration ochoch underhåll, av
jämkas.kommer behövaatt

stycket skall vid avyttringEnligt kap. d§ andra8 16 ML av
vid enda tillfälle och åter-investeringsvaror avdraget jämkas ett avse

bör i princip gälla ocksåkorrigeringstiden.stoden Detta när enav
avsnittskattepliktig uthyrning Ifastighet varit föremål för avyttras.som

fastighetjämkning vid överlåtelsebehandlas frågan5.9.9 när-avom
jämka ingående skatt påbl.a. skyldighetföreslås därDet att attmare.

föreligga för den förre endastgrund överlåtelsen skallsjälva ägarenav
detta följer avtalet mellan parterna.om av

också för fri-avyttring fastighet bör gällaVad sagts enom avnu
dåeller bostadsrättshavarevilligt skattskyldig förstahandshyresgäst

bördisponerad lokal upphör.dennes nyttjanderätt till Däremot enen
frivilliga skattskyldighet.påverka fastighetsägarenssådan händelse inte

skattskyldighet för uthyrninghar föreslagitsavsnitt 5.8.3I att av
den skattskyldiges begäran. Oavsettfastighet skall kunna upphöra på

ändrad användningden önskemål föranledsskattskyldiges avavom
ske.fastigheten eller inte bör jämkning

investeringsvara ändras skall enligtanvändningenOm nuva-av en
återstodenskatt jämkas varje räkenskapsår underrande regler ingående

omfattas frivilligTillämpat på fastigheterkorrigeringstiden. som avav
det fall uthymingen lokalskattskyldighet innebär detta föratt av en

till bli skattefri eller skallövergår från skattepliktig tvärtomattatt vara
i denna lokal jämkas årligen.den ingående skatten för investeringar

skattskyldigheten måste emellertiddet gäller den frivilligaNär sär-
den frivilliga skattskyldigheten upphörskilda överväganden Omgöras.

inte längre bedriver någon verk-kan detta innebära fastighetsägarenatt
olämpligt någonomfattas skattskyldighet.samhet Det är attsom av

skattskyldighet enbart denför frivillig påskall kvar i systemetvara

19-0605Mervärdesskatt5
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grunden jämkningsskyldighet kvarstår. Jämkning bör därför enligtatt
utredningens mening i detta fall ske vid enda tillfälle ochäven ett avse
återstoden korrigeringstiden. För inte olika förutsättningar skallattav
råda för den inte har kvar någon lokal föremål för skatte-ärsom som
pliktig uthyrning efter upphörandet och den fortsätter hyraatt utsom
lokaler bör dessa fall regleras på anledningAv börsätt.samma samma
skälet till skattskyldigheten upphör inte tillmätas någon betydelse föratt
hur jämkning skall ske. Oavsett vilken anledning den frivilligaav
skattskyldigheten upphör så skall således jämkning ske vid endaett
tillfälle och återstoden korrigeringstiden. Jämkning bör emel-avse av
lertid inte ske i de fall då fastighetsägaren övergår till användaatten
lokalen i verksamhet medför skattskyldighet.en annan som

Enligt 8 kap. 16 d § första stycket skallML årlig jämkning görasen
beträffande viss del ingåendeden skatten vid förvärveten av av
investeringsvaran ursprungsbeloppet. beloppDet med vilket jämk-
ning årligen skall jämkningsbeloppet skall beräknas tillgöras samma
del skillnaden mellan avdragsrätten för ingående skatt vid förvärvetav
och avdragsrätten beräknad efter förhållandena under det aktuella året.

det fallI avdrag gjorts för ingående skatt och användningen därefter
ändrats skall enligt 8 kap. tredje16 § stycket ML avdragsrätten undere
jämkningsåret bestämmas med ledning förhållandena under helaav
året. begreppenHur förhållandena under det aktuella året och för-
hållandena under hela året skall tolkas inte helt klarlagt.är I prop.
1994/95:57 Mervärdesskatten och anförsEG s. f190 avsikten medatt
regeln klargöra det för jämkning krävsär ändrad använd-att att att en
ning investeringsvara har viss omfattning i tid och det inteattav en en

tillräckligt användningenär ändras endast under mycket kort tidatt en
under det aktuella året. Vidare det omständigheterna i detsägs äratt
enskilda fallet skall avgörande för huruvida jämkning skallsom vara
ske eller inte. Det anförs också det olämpligt bestämmaatt attvore
några fasta tidsgränser eftersom de relevanta omständigheterna i stor
utsträckning kan variera från fall till fall. Omständigheter kan be-som
aktas i enskilt fall kan verksamhetens och gradenett artex. vara av
användningen i skattepliktig verksamhet.av en vara en

förhållandenaOm förändras flera gånger under år eller för-ett om
ändringen sker vid tidpunkt årsskiftet skulle kunna hävdasän attannan
beräkningen borde ske månadsvis istället för årsvis. Utredningen har
emellertid funnit sådan beräkning blir svår tillämpa. Utred-att atten
ningen dock den nuvarande regleringen kan orsakaävenattanser pro-
blem vid tillämpningen. Det de skättskyldiga skall bedömaär som
jämkningsskyldigheten. Det därför viktigt de reglerär att styrsom
denna så klara möjligt. Jämkningsskyldighetengörs bör, enligt ut-som
redningens mening, inte beroende omständigheter kangöras av som
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detändras såReglerna bör därförbedömas olika från fall till fall. att
utgångvid jämkningsåretsframgår det i princip förhållandenaäratt
jämk-det år dåjämkningsskyldigheten. Underblir avgörande försom

skall investeringsvarangrund ändrad användningningen skall ske på av
efter för-börjar bedrivashelt i den verksamhetha använtsantas som

vilketmed det påocksåändringen. Detta sättöverensstämmasynes
i fallbestämmelse skulle någotpraktiken. sådanreglerna tillämpats i En

regelmässigttillgångkunna utnyttjas på icke sättavsett attett genom en
undermedför skattskyldighetinteanvänds i verksamheten som

eller Verksamhetsgrentill verksamhetbeskattningsåret förs över enmen
undvika såslutet året.medför skattskyldighet För attattmot avsom

föreskrifttillsker bör i tredje stycket läggas16e§ att av-omen
efter vadfår bestämmasdå särskilda skäl föreligger,dragsrätten, som

skäligt.är
för skattepliktigfastighet användsTillämpat fall medpå ett somen

följande.uthyrning innebär dessa regler
fastighet ochnybyggnad utförs påExempel Antag attatt enen

ingå-kalenderår. Fastighetsägarensi bruk räkenskapsården år 1tas
verksam-kr. byggnaden finns tvåskatt till miljoner Iende uppgår 6

och dessutomför skattepliktig uthyrninghetslokaler föremålärsom
kr på verksam-skatten belöper 600 000bostäder. den ingåendeAv

kr påverksamhetslokal och miljonermiljoner kr på 2 3hetslokal 2,4
skattskyldighettill hälften medförabostäderna. Verksamheten antas

användatillunder år övergårenligt fastighetsägaren 5ML. Om att
bostadsändamål jämkning ske.för skall Ursprung-verksamhetslokal 1

Efteravdragsgill.kr skatten varithar eller miljonerligen 50 % 3 av
verk-omfattarår avdragsrätten 40 %ändringen användningen 5 avav

ske.redovisningen skall jämkning Avsamheten. den första år 6I
på varje årbelöpaursprungsbeloppet kr 60 000600000 kan anses

förhaskall lokalenunder jämkningsperioden. Under år 5 använtsanses
för ingående skattändamål inte medför till avdrag näroavsetträttsom

skeskall därförJämkning under år 6under året användningen ändras.
med 60 000x6 år 5-10 360 kr.000

ifastighetsägarenlokalen varit uthyrdinteOm använtsutan av
jämkningenskattskyldighet skallverksamhet obligatoriskt medförtsom

återståendeUnder de 5för jämkningsåret år ske med 60 000 kr.5
årligen.ske med krjämkningstiden skall jämkning 60 000åren av

har byggtså fastighetsägarenExempel Exempel kan ändras2. 1 att
in-ombyggnaden blivit klar år 4. Denverksamhetslokal ochl attom

kr. Eftersomtill 000gående skatten på ombyggnaden uppgår 125
skall dennaskattepliktig uthyrninglokalen då fortfarande används för
lokalen årfastighetsägaren. Då 5i sin helhet avdragsgill förskatt vara

materiellt befogattill för bostadsändamål detövergår användas är attatt
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den jämkning då skall beräknas på dels den ursprungligagörassom
skatt belöpte på lokalen, kr,600 000 dels skatten på ombyggnaden,som
125 kr.000 En särskild jämkningstid bör beräknas för skatten på om-
byggnaden med början då ombyggnaden färdigställdes. Jämkningen av
den ursprungliga skatten skall på i det förragöras sättsamma som
exemplet. Jämkningen skatten på ombyggnaden skall medgörasav
12 500x9 112 500 kr. förutsättningEn för jämkning skall skeatt
enligt exemplet ombyggnaden år inte4 på grundär att görs attav
fastigheten skall hyras för bostadsändamål. Om så fallet harut ärsenare
fastighetsägaren inte någon avdragsrätt för den ingående skatten
ombyggnaden och någon jämkning den skatten blir därför inteav
aktuell.

Om lokalen i detta fall tidigare fastighetsägaren ianvänts av en
verksamhet obligatoriskt medfört skattskyldighet skall jämkningensom
för jämkningsåret år 6 ske med 12 500 kr och med beloppsamma
under de återstående 8 åren jämkningstiden.av

Exempel exempelOm ändras2 så ombyggnaden år gjorts4att av
verksamhetslokal användning inte ändras år skall skattenvars
ombyggnaden i sin helhet avdragsgill för fastighetsägaren och detvara

materiellt befogat jämkningenär på grund ändrad användningatt av av
verksamhetslokal 1 beräknas endast den ursprungliga skatten,

Även600 kr.000 i detta fall bör särskild jämkningstid beräknas fören
ombyggnaden.

Även det gäller avyttring fastighetnär skall jämkningen räk-av en
på i princip beskrivits. Avyttringsåret skallsättnas samma som ovan

räknas i den korrigeringstid återstår avyttringen skettoavsettsom om
i början eller i slutet året. framgårSom avsnitt skall5.11 dockav av
redovisningen i detta fall, fastighetsägaren skall redovisa skatt iom
skattedeklaration, i den andra redovisningsperioden efter dengöras då
överlåtelsen skett.

kap.I 8 16 § andra stycket avdrag för ingående skatt inteatte anges
skall jämkas den procentuella förändringen avdragsrätten ärom av
mindre 10. Av 1994/95:57 framgår förändringenän skallattprop.
bedömas i förhållande till vad gällde vid tidpunkten för förvärvet.som
Detta innebär förändring år mindre % inte leder10att ärett änen som
till jämkning jämkning skall ske ändringen efterföljandeatt ettmen om
år medför den totala ändringen uppgår till minst 10 %.att

I det fall fastighetsägaren börjar hyra bostad verk-ut en som
samhetslokal skall å det framgår jämkningexemplen skesätt som av

till fastigh fördel. detta fall tillämpasI emellertidtsägarensmen
huvudregeln, dvs. jämkning skall ske årligen under återstoden av
korrigeringstiden.
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år.tioavsnitt 5.9.10,föreslås iskall,Korrigeringstiden varasom
ochskerinvesteringsvaranförvärvetlöpaprincipbörjar i närDen av

därefter.årlöper 10ut
måstemöjligskallvadenligtjämkning sagtsFör att varasom nuen

densådantredovisning på sättsin attordnafastighetsägaren ett
jämknings-sådanaförkostnadernapåbelöperingående skatt som

ellerlokalertill olikahänförasåtgärder kangrundande avgrupper
lokaler.

invest-förvärvettilljämkningsskyldighetenknytaGenom avatt
löpandepåskattenredanuppnås,eringsvaror nämnts, att repara-som

intefastigheteruthyrdaoch driftadministrationunderhåll,ochtioner av
jämkas.behövakommer att

fastighetöverlåtelsevidämkning5.9.9 J m.m.av

ifastighetavyttring använtsVidförslag:Utredningens somav en
säljarenskallskattskyldighetfrivilligmedförtverksamhet somen

jämkningsskyldighetdenfullgörapå gångskyldig somatt envara
föreinträffatanvändningändradföljdtillåvilar honom somav

skattingåendejämkaSkyldighetfastigheten.tillträdeköparens attav
dettaendastföreliggadockskallöverlåtelsensjälvapå grund omav

skatt-inteoch den ärägarenmellanföljer avtalet parterna nyeav
gällabörbestämmelsermervärdesskattelagen. Dessaskyldig enligt
isäljarenfastighetförsäljning använtsvidockså enavsomav en

skattskyldighet. Denmedfört äga-obligatorisktverksamhet nyesom
fri-gäller förfemårstidoch denkorrigeringstidräknaskall somren

fastig-Dåförredentidpunkt ägaren.villigt utträde från somsamma
inteövergångenskallbenefikt fångövergår tillhet genomannan
s.k.ingående skatt. Denavdragenjämkaskyldighetföranleda att

erhållamöjlighetoch förvärvares retro-slopas attintygsmomsen
begränsas.fastighetvid förvärvaktivt avdrag av

vidbetydelsedirektharbestämmelsernågrafinns i MLDet som
skall skejämkningb16 § 4kap.fastighet. I 8 attöverlåtelse angesav
ingåendeföravdragförutsättningunderfastighet attavyttras,om en
förmöjlighetNågonfastigheten.förvärvetvidskatt medgetts nyenav

den skattdelför någonavdragskattskyldig göra somägare att av
föreligger inte.jämkningsskyldighetden förreomfattas ägarensav

fri-medförverksamhetiingårgäller fastigheterdetNär somensom
fastig-stycket 1första§i kap. 5föreskrivs 9 attskattskyldighetvillig

för,avdraggjorthanskattingåendesådanåterföraskallhetsägaren som
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han inom återföringstid år från utgången det kalender-om treen om av
år under vilket skattskyldigheten inträtt för honom enligt skatte-
myndighetens beslut överlåter fastigheten köp, byte eller där-genom

Överlåtsmed jämförlig rättshandling. fastigheten inomsenare men sex
år skall enligt 9 kap. 6 hälften§ den avdragna skatten återföras. Förav
den börjarägaren återföringstid löpa. Enligt kap.9 första3 §nye en ny
stycket har2 köparen, Skattemyndigheten har beslutat skatt-om om
skyldighet för honom inom år från förvärvet, under vissa förutsätt-tre
ningar till avdrag för denrätt skatt säljaren återfört. Om fastig-som en
het frånövergår skattskyldig fastighetsägare till någon påen annan

köp,sätt byteannat än eller därmed jämförlig rättshandling in-genom
träder förvärvaren på tillträdesdagen i den tidigare rättigheterägarens
och skyldigheter enligt denna lag. Någon återföring skatt skall inteav

i detta fall.göras
Avyttring inventarium iutgör verksamhetav en vara som en som

medför skattskyldighet skattepliktig omsättning.utgör Mot skyldig-en
heten redovisa utgående skattatt på hela försäljningspriset svarar en

avdragrätt för den ingåendegöraatt skatt hänför sig till förvärvetsom
antingen direkt enligt kap.8 första3 § stycket ML vid för-av varan,

eller enligtvärvet den bestämmelsen kompletterad med bestämmelsen
jämkning i kap.8 b§16 3 ML. För den tillom ägaren ärnye varan

skatten på omsättningen ingående skatt, avdragsgill iärav varan som
den mån verksamhetägarens medför skattskyldighet. Maskiner och
andra inventarier kan alltså användas flera skattskyldiga i följd utanav

mervärdesskatten blir kostnadatt för någon dem.en av
När det gäller fastigheter förhållandena annorlunda.är Omsättning
fastighet undantagen från skatteplikt.är Det går därför inte eli-av att

minera mervärdesskattens kostnadseffekt på det gäller försätt som
inventarier. Behovet sådan möjlighet dock många gångerär likaav en

för fastigheter förstort inventarier. företagEtt låtit uppförasom som en
industrilokal på fastighet för användning i den verksamhetenen egna
och säljer fastigheten inom korrigeringstiden enligt gällandesom är
bestämmelser och skall enligt utredningensäven förslag skyldigtvara

jämka den ingåendeatt skatt hänför sig till nybyggnaden påsom
fastigheten. Efter jämkningen fastigheten alltsåär belastad med viss
mervärdesskatt. Skatten kan bestämmelserna återföring idag ärsom om
utformade inte föras till och bli avdragsgillöver ingående skatt hos en
skattskyldig köpare. Utredningen förordar detta förhållande ändras.att

Utredningen har i avsnitt föreslagit5.9.6 med investeringsvaroratt
skall bl.a. fastighet, hyresrätt och bostadsrätt, under förutsättningavses

tjänster avseende till-att eller ombyggnad utförts på fastigheten.ny-,
Dessutom skall investeringsvaror fastighetersom avyttratsanses som
och för vilka den tidigare har redovisat skattägaren för Verksam-uttag.
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jämkningsreglema intehetstillbehör dock vid tillämpningenanses av
tillhöra fastighet.

därmed sådanaföljandei det talas investeringsvarorNär avsesom
för-enligt utredningensfastigheter, och bostadsrätterhyresrätter som

investeringsvaror.slag utgör
återföringbrist i utformningen bestämmelsernaDen som nyssomav

omsättningbeskattningkan avhjälpas förutomberörts avgenom en-
återföringförfarande medantingeninvesteringsvaror ettgenomav -

från krävakap. eller avståoch intyg enligt 9 4-6 §§ ML attattgenom
jämkning hos säljaren.

skall ha bådeintygsförfarandet säljarennuvarande byggerDet att
inteskattemyndigheten.återfört skatt och betalat beloppet till Det är

fall intedet i andragivet krav på betalning måste ställas äratt ett upp;
för ingående skattförutsättning för köpares avdragsrätt atten en

utgående skatt. Med hän-säljaren har betalat motsvarande belopp som
förutsättningar förhindra skatte-till det uppställda kravet har attattsyn

gälla i fortsättningen,bortfall borde det dock lämpligen även om sys-
för intygsmoms behålls.med återföring och avdragtemet

in-det emellertid just kravet påEnligt utredningens uppfattning är
framkallaavdrag hos köparen, kanbetalning skatt åtföljd ett somav av

nackdelenden avgörandeåterbetalning skatt till honom, ärsomen av
framstår i fall onödigt,det mångamed nuvarande Kravetsystemet. som

mervärdes-till avdrag för ingåendeframför då köparen har fullallt rätt
skatt i verksamheten.

slopas ochförordar därför det nuvarandeUtredningen systemetatt
överensstämmelsejämkningsförfarande i huvudsakligersätts ettav

andra investeringsvaror fastighetergäller förmed vad redan änsom
uthyrningföremål för skattepliktigärsom

Bestämmelserna bör utformas på följande sätt.
grund änd-påJämkningsskyldighet har säljarenuppstått för avsom

säljareninträffat under hans skall fullgörasringar innehavstid avsom
inträffar samtidigtoch vid enda tillfälle medan ändringarett somsom

köpa-fastigheten säljaren endastköparen tillträder skall jämkas omav
utred-jämkningsskyldigheten. anmärkasinte kanHärövertar attren
inne-i avsnitt föreslår 28 § MLningen 5.11 ändring 13 kap. a aven av

vid överlåtelsebörd jämkning, i de fall sådan kommer i frågaatt av
dåredovisningsperioden efter denfastighet, skall redovisas i den andra

skattedekla-lämnarsäljaren frånträder fastigheten, fastighetsägarenom
ration.

vid avyttringSkyldigheten enligt kap. d jämka8 16 § ML att av en
fastighetinvesteringsvara bör, det gäller avyttring ärnär somav en

ochsäljarenföremål för skattepliktig uthyrning, utlösas endast om
skattskyldig ellerhar träffat avtal det köparen inteköparen och ärom
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har till återbetalning enligträtt 10 kap. eller 1211 § ML. Om så skett
skall säljaren fullgöra jämkningsskyldigheten. Därefter återstår ingen
avdragen ingående skatt kan jämkas köparen på grundsom av av

inträffade händelser.senare
Om något avtal inte träffats bör säljaren alltså i princip inte vara

skyldig jämka skatten. En förutsättning för köparen skall kunnaatt att
Över-jämkningsskyldighetenöverta denne skattskyldig.är att är

tagandet innebär nämligen det köparen för deäratt som ansvarar
händelser föranleder jämkning och inträffar under den tidsom som
köparen innehar fastigheten. På den punkten kan vissa svårigheter upp-
komma. Om inte köparen obligatoriskt skattskyldig krävsär köparenatt
har ansökt och medgetts frivillig skattskyldighet eller, han redanom om
frivilligt skattskyldig, har ansöktär skattskyldigheten skallattom om-
fatta den nyförvärvade fastigheten.även

Som föreslagits i avsnitt 5.7. gäller skattskyldighet för tillägareny
fastighet från tillträdet ansökan inkommer före tillträdet eller senastom
inom dagar därefter.14 förutsätterDetta emellertid den fastig-att nye
hetsägaren skattskyldig för någon verksamhetär antingenannan
obligatoriskt eller frivilligt. Om Skattemyndigheten vid sin prövning
skulle finna köparen något skäl inte bör beviljas frivilligatt av
skattskyldighet för den förvärvade fastigheten skall köparen fullgöra
jämkningsskyldigheten.

Om den inte skattskyldig enligtägaren är mervärdesskattelagennye
vid tillträdet fastigheten kan någon jämkningsskyldighet inte åläggasav
honom. dessa fallI skall säljaren alltid jämka på grund överlåtelsen.av
Vill den fastighetsägaren börja bedriva skattepliktig verksamhet inye
lokalerna måste han i dessa fall tillse han blir skattskyldig innanatt
tillträdet. detta fallI måste således beslut skattskyldighet fattasom
innan tillträdet.

bådaI de ovanstående fallen ligger det i köparens intresse tillseatt
ansökan skattskyldighet tidigtatt på så stadiumgörs etten om som

möjligt så Skattemyndigheten helst hinner fatta beslut innanatt ett
tillträdet. Om han inte skattskyldig tidigareär dettaär, nämnts,som en
förutsättning för han skall kunna jämkningsskyldigheten ochatt överta

Ävendärigenom undvika köpeskillingen höjs. i de fall då hanatt är
skattskyldig det emellertid fördel för honomär beslut hinneretten om
fattas före tillträdet. Om beslutet innebär köparen något skäl inteatt av
beviljas skattskyldighet blir han jämkningsskyldig. köparenHar vid
avyttringen räknat med bli skattskyldig kommer denna jämkningatt att
bli skattebelastning för honom.en

fallI det någon jämkningsskyldighet inte åvilar säljaren till följd av
avyttring fastighet skall korrigeringstiden för köparens del be-av en
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räknas från utgångspunkt säljarens. Detsamma skall gällasamma som
den femårsgräns föreslås gälla för frivilligt utträde.som

köparenFör skall kunna fullgöra sin jämkningsskyldighetatt måste
han få tillgång till uppgifter storleken den ingående skatten,om av
förvärvstidpunkten, inträffade förändringar verksamhetenav m.m. som
har betydelse för jämkningsskyldigheten och gå den fri-rätten att ur
villiga skattskyldigheten.

Benefika överlåtelser investeringsvaror utlöser enligt nuvarandeav
bestämmelser inte återföringsskyldighet. Förvärvaren träder på tillträ-
desdagen i den tidigare ställe vad gäller rättigheterägarens och skyl-
digheter enligt ML. Mot dessa regler har någon kritik inte riktats. De
överlåtelser det fråga främst överlåtelserär är testa-om genom arv,

bodelning och gåva. Utredningen föreslårmente, denna ordning be-att
hålls. Detta innebär förvärvaren träder i överlåtarens ställe såvittatt
gäller såväl jämkningsskyldigheten andra rättigheter och skyldig-som
heter enligt ML. Den skall alltså ansöka frivilligägaren skatt-nye om
skyldighet. Gör han inte det inom månader från förvärvet skall hansex
omedelbart jämka hela beloppet vid tillfälle.ett

denNär frivilligt skattskyldig försätts i konkurs börär detsom vara
möjligt föra jämkningsskyldigheten till konkursboet.att över Denna
fråga behandlas i avsnittnärmare 5.10.

Tidigare i detta avsnitt behandlades frågan obligatorisktettom
skattskyldigt företags överlåtelse fastighet har ianväntsav en som en
verksamhet medför skattskyldighet. Om den överlåter fastig-som som
heten har låtit uppföra byggnad fastighetenpå har han haft tillrätten
avdrag för ingående skatt hänför sig uppförandet. Vid försälj-som
ningen skall någon utgående skatt inte redovisas säljarenav men
jämkning den ingående skatten skall ske. Köparen har inte tillrättav
avdrag för den skatt säljaren jämkningen betalar tillbaka tillsom genom
skattemyndigheten. Det finns enligt utredningens uppfattning anledning

behandla detta fall på avyttringatt fastighetsättsamma som av en som
föremålvarit för skattepliktig uthyrning. Om inte säljaren och köparen

kommer bör jämkningsskyldighetenöverens därför förasannat överom
på köparen.

19-0605Mervärdesskatt6
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längdKorrigeringstidens5.9. 10

förtill tio årKorrigeringstiden förlängsUtredningens förslag:
korrigeringstidSärskildjämställd egendom.därmedfastigheter och

fastighet, denombyggnadfor till- ellerskall beräknas omav enny-,
åtgärder överstigerhänför sig till sådanaingående skatt som

kr.100 000

skall åter-5-6 MLåterföring i 9 kap.Enligt nuvarande regler om
skattskyldighetens inträdeår frånske det inomföring skatten treomav

upphör.skattskyldigheten Ommedförhändelseinträffar attsomen
hälften skattenskallförflutitinte år hardetta sker när tre avmen sex

gällera-16 f MLi kap. 16reglerna jämkning 8återföras. Enligt om
fastår förochkorrigeringstid för investeringsvarorfem års egen-sex

efterföreskrivsmervärdesskattedirektivetdom. sjätteI ennumera -
förenklingsåt-införandedirektiv 95/7/EGändring av nyaomgenom
för vissatillämpningsområdetmervärdesskattgärder avseende un--

genomförandet,föråtgärderbeskattning och praktiskadantag från en
tidigaretjugo årfast egendom påkorrigeringstid avseendelängsta mot

tio år.
fast egendom typisktkorrigeringstidtalar för långDet är attensom

förnybyggnation kan avdraglivslängd. Vidhar mycket långsett en
och denbetydande beloppmedmedgesingående skatt komma ut-att
tioårsperiodexempelvishyrorna underskatt betalas pågående ensom

denha legat bakomförhållandevis liten.kan Detta argument synesvara
gjorts i det sjättejämkningsperiodfrån tio till tjugo årsförlängning som

Å förpraktiska skältalarmervärdesskattedirektivet. andra sidan en
nämndasammanvägningVidbegränsning denna period. om-avenav

lämp-tio årkorrigeringstidför närvarandeständigheter f°ar ansesomen
gäller i fler-fortfarandemed vadlig. Detta ävenöverensstämmer som

ingåendeförjämkning avdraghar reglertalet EU-länder avsom om
harländerenstakaframkommit det endast någraskatt. Såvitt är som en

investeringsvarorövrigalängre.korrigeringstid sträcker sig Försom
nuvarande korrige-denför ändringframkommit skälhar inte aven

föreslås kvarstå.ringstiden fem år, vilken
vadochd § ML,vad gäller enligt 8 kap. 16enlighet medI somsom

artikel 20.2, bör,mervärdesskattedirektivetsjätteföreskrivet i detär
föreslagit,punktervissavad utredningen påinte följerannat avom

jämkningstidenunderlöpande for varje räkenskapsårkorrigering ske
övrig egendom.femtedel förfast egendom ochtiondel förmed enen

uppkommer därför inte.tröskeleffekterNågra
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Enligt de nuvarande bestämmelserna i 9 kap. och 6 ML5 om
återföring från kalenderårräknas återföringsperioden utgången detav
under vilket skattskyldigheten skattemyndighetens inträttenligt beslut
för den skattskyldige. skiljer sig från vad gäller enligtDetta som
nuvarande bestämmelser i kap. enligt vilka korrigerings-8 16 § ML,c
tiden räknas från tidpunkten för förvärvet investeringsvaran i fråga. Iav
korrigeringstiden skall därvid räknas in det räkenskapsår under vilket

förvärvades. med vad föreskrivs iDetta överensstämmervaran som
artikel i det sjätte mervärdesskattedirektivet, dock också20.2 där det
föreskrivs medlemsstaterna kan grunda jämkningen periodatt en av
fem hela år med början från förstden tidpunkt då användes.varorna

Enligt utredningens mening bör utgångspunkten för beräkningen av
korrigeringstiden förvärvet investeringsvaran. det gällerNärvara av

till eller ombyggnadsarbeten bör förvärvet ha skett det be-ny-, anses
skattningsår under vilket fastigheten kunnat i bruk eller, vid bygg-tas
nads- eller anläggningsentreprenader, då slutbesiktning eller någon

jämförlig åtgärd vidtagits.annan
förvärvNär i övrigt skall ha skett framgår avsnitt 5.9.6.anses av

det fall till- eller ombyggnad har utförts på fastighet skallI sär-en
skild korrigeringstid beräknas för den skatt hänför sig till de åt-som
gärder detta slag utförts, minstskatten uppgår tillav som om

000 kr.100
fastighetsägareDå medgivits avdrag för skatt och dåpå uttagen ny

till fastighet fått avdrag för denna skatt bör korrigeringstidenägare
räknas från den tidpunkt då avdragsrätten inträdde. gällabörDetsamma

fastighetsägaredå efter beslut frivillig skattskyldighet har medgivitsom
retroaktivt avdrag och då fastighetsägare efter förvärv fastighet er-av
hållit avdrag för den tidigare ingående skatt.ägarens

Konkurs5.10

Konkursgäldenären skall i skyl-Utredningens förslag: princip vara
dig jämka ingående skatt vid konkursutbrottet. Konkursboet kanatt
förklara boet åtager sig framtida jämkningsskyldighet. kon-Omatt
kursboet inte detta skall jämkningsskyldigheten utlösasgör av
konkursbeslutet och fordran på jämkad ingående skatt kunnastatens
bevakas fordran i konkursen.som en

finns vissa regler reglerar förhållandena skattskyldigI ML dåsom en
försätts i konkurs. skattskyldig försattsOm har i konkurs gälleren
enligt kap.6 3 § konkursboet skattskyldigt för omsättning iML äratt
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verksamheten efter konkursbeslutet. kap.I 13 10 och 21 §§ ML anges
skattskyldig, har försatts i konkurs skall redovisa respektiveatt en som

avdrag för viss skatt för den redovisningsperiod under vilkengöra
konkursbeslutet meddelades. Enligt kap.13 28 § gällerMLa
beträffande jämkning avdrag gjorts för ingående skatt i de fallatt som

kap. f8 16 a-l6 skall jämkas första redovisningsperiodensom avses
efter det räkenskapsår då användningen ändrats eller avyttring inträffat.

Det finns också vissa särskilda bestämmelser gäller då frivilligsom
skattskyldighet föreligger. 9 kap. femte stycketI 5 § första meningen
ML regleras det fallet återföringsgrundande händelse inträffaratt en
efter det fastighetsägare försatts i konkurs. ingående skattDenatt en

fastighetsägaren gjort avdrag för, och hänför sig till tid föresom som
konkursbeslutet, skall då återföras fastighetsägarensi redovisning.
Återföringen skall enligt kap.13 28§ andra stycket för dengöras
redovisningsperiod under vilken konkursbeslutet meddelats.

Som tidigare beskrivits har frågan hur fordran åter-statensom
förd mervärdesskatt skall betraktas i fall då fastighetsägaren försattär-
i konkurs varit föremål för bedömning såväl i lagstiftningsarbetet som-
i domstolar. nuvarande regleringenDen i kap. femte9 5 § stycket och

RÅkap.13 28 § infördes efter dom frånML Regeringsrätten 1993en
ref. domen konstaterade78. I Regeringsrätten redovisnings-att
skyldigheten enligt de då gällande reglerna inträdde fastighets-när
försäljningen ägde och vid den tidpunkten konkursboetattrum var
skattskyldigt. Statens skattefordran blev därigenom massafordran.en
De bestämmelserna syftade till undvika så blev fallet ochatt att attnya

fordran i stället skulle bli konkursfordran.statens en
Högsta do stolen har därefter i rättsfallet funnitNJA 1997 787s.

bl.a. ldighet återföra gjorda avdrag uppkom förstatt atts genom
fastighetsförsäljningen, det inte förelåg skäl villkoradatt att attanse en
fordran skulle föreligga före återföringsskyldighetens inträde och att
statens fordran måste ha förstuppkommit efter konkursbeslutet.anses
Även avsikten med ändringarna i kap.9 § också varit5 ML attom
klassificera fordran på återförd mervärdesskattstatens som en
konkursfordran Änd-har detta inte kommit till uttryck i lagstiftningen.
ringarna fick i stället den konsekvensen fordran for-att statens var en
dran gäldenären efteruppkommit konkursen och därförmot som som
varken kunde gällande konkursboet massafordran ellergöras mot som
medföra utdelning i konkursen konkursfordran.som

Utredningen har föreslagit återföringsreglema skall slopas ochatt
bestämmelser jämkning. skall i fortsättningenersättas Det ävenav om

möjligt för konkursbo frivilligt bli skattskyldigt. Konkurs-ett attvara
gäldenären bör i princip skyldig jämka ingående skatt vidattvara
konkursutbrottet. bör dock möjligt för konkursboetDet undvikaattvara
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framtida jämk-det åtager sigdenna effekt boet förklarar attattgenom
ningsskyldighet.

jämkningsskyldighetenkonkursbo kan alltså undvikaEtt attgenom
sigkonkursboet åtagerinte den från konkursgäldenären. Omöverta

försäljningmöjlighet vidjämkningsskyldigheten har boet i sin atttur en
köpa-föra skyldigheten tillgenomförs konkursförvaltaren översom av

inte kan får konkurs-situation där sådan överföringI görasren. en en
återstående skattenboet med anledning avyttringen jämka hela denav

enda tillfälle.vid ett
sig jämknings-konkursförvaltaren beredd åtaOm inte är att

åter-skyldigheten skyldig jämka hela denblir konkursgäldenären att
finnsUtredningen inte detstående skatten vid enda tillfälle. attett anser

in-den låg bakomskäl i det fallet inta ståndpunkt änatt somen annan
fordran påförandet de nuvarande bestämmelserna, dvs. att statensav

konkursenskatt grund jämkningen få gällande ipå bör göras ensomav
får for-konkursfordran. Enligt kap. konkurslagen 1987:6725 §1 en

den uppkommitdran gällande konkurs endastregel igöras omsom
fordran grundinnan konkursbeslutet Eftersom påmeddelades. aven

konkursbeslutet meddelasjämkning i det aktuella fallet uppkommer då
resul-dessförinnan. uppnåkan inte hävdas den uppkommit För attatt

gällande i konkursen konkurs-fordringen får görastatet att som en
lämpligen utformasfordran krävs särskild föreskrift härom. kanDenen

mervärdesskatt grundfordran återföring påså påatt statens avav
gäldenären försätts i konkurs,jämkning får, den uppkommer dåom

konkurslagen.gällande hinder kap. §i konkursen 5 1göras utan av
tilli anslutningBestämmelsen bör i mervärdesskattelagentas

bestämmelsen jämkning.om
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5.1 1 Redovisning

Utredningens förslag: Om fastighetsägare skall redovisa skatt i
skattedeklaration skall jämkning på grund avyttring fastighetav av

i den andra redovisningsperioden efter den ändringengöras då skett.
Fastighetsägare skall vid ansökan frivillig skattskyldighet,om som
beviljats honom från ansökan, redovisa den utgående och ingående
skatt uppkommer mellan ansökningsdagen och beslutsdagen isom
den första redovisningsperioden efter beslutet. Vid förvärv fas-av
tighet skall fastighetsägaren styrka sin till avdrag för den tidigarerätt

ingående skatt för till- eller ombyggnad medägarens säl-ny-, en av
Ävenjaren utfärdad handling. vid Övertagande jämkningsskyl-av

dighet skall säljaren utfärda faktura eller jämförlig handlingen som
köparen skall bevara i sina räkenskaper och skall ligga tillsom
grund för framtida jämkning.

Sveriges Fastighetsägareförbund har påtalat fastighetsägare medatt en
omsättning understigande miljon kr bör kunna få redovisaen mer-
värdesskatten årsvis.

Enligt 10 kap. skattebetalningslagen31 § 1997:483 skall den som
bedriver verksamhet där beskattningsunderlagen exklusive gemen-
skapsintema förvärv och import för beskattningsåret beräknas samman-
lagt uppgå till högst miljon kronor och skyldig lämnaär atten som
självdeklaration och kontrolluppgifter och inte handelsbolagärsom
eller grupphuvudman redovisa mervärdesskatten gång år i själv-en per
deklarationen, inte Skattemyndigheten beslutat enligt i11 §annatom

kapitel. Sistnämnda bestämmelse stadgar Skattemyndighetenattsamma
skall besluta redovisning i skattedeklaration den skattskyldigeom om
begär det eller det finns särskilda skäl. Beslutet gäller hela beskatt-om
ningsår. Enligt 13 § skall skattedeklaration lämnas för varje redovis-en
ningsperiod. redovisningsperiodEn omfattar enligt kalender-14§ en
månad. Bestämmelsen i 11 § skattebetalningslagen överflyttades från
14 kap. andra3 § stycket andra och tredje meningarna i sambandML
med skattebetalningslagens tillkomst. propositionenI till skatte-
betalningslagen prop. 1996/97:10O 568 särskilda skälatts. angavs
kan finnas då Skattemyndigheten fattat beslut frivilliganses om
skattskyldighet för uthyrning verksamhetslokaler. främsta skäletDetav
till regeringen gjorde detta uttalande i propositionen torde denatt vara
tillämpning bestämmelsen rekommenderats Riksskatteverketav som av
RSV och kommit till uttryck i RSV:s handledningar sedan långsom
tid tillbaka. I Handledning for mervärdesskatt 1998 205 uttalass.
beträffande kap.10 skattebetalningslagen11 § RSV, främst medatt
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skälsärskildasådanaåterforingsbestämmelsema,tillhänsyn attanser
skattskyldigheten.frivilligabeträffande denföreligger

skattedeklaration harredovisning itillfrämsta skälet ansettsDet att
reglernade speciellafrivillig skattskyldighetnödvändig vid synes vara

haringående skatt. Utredningentidigare avdragenåterföring avom
skalldessa bestämmelsernaföreslagitavsnittframgår 5.9.5 attavsom

harjämkningsreglema. Utredningenmedslopas för fullt ersättasutatt
jämknings-säljarensskalldenföreslagit övertaägarenäven att nye

föreslagnatorde med detavtalat Detskyldighet inte annat.parternaom
återbetalasmervärdesskatt skallbli aktuelltdärför sällan attsystemet

fastigheter. Detvid överlåtelseromfattningi någontill störrestaten av
föreslagnatorde denförelegatkontrollbehov tidigare genomsom

sammanhangbeaktas i dettaocksåha minskat. börregleringen Det att
denfall dåskall i allasärskild ansökanföreslårutredningen görasatt en

förut-minskas. Utredningenutökas ellerskattskyldighetenfrivilliga
för skatteförvaltningenriktlinjervid utfärdandeRSV tarsätter att av

skattskyldighet under förnyatfrivilligredovisning vidfrågan över-om
iförändringåstadkommalagstiftningsåtgärd förvägande. Någon att en

emellertid inte.hänseende krävsdetta
skattingåendeavdrag gjorts förskallkap. §Enligt 13 28 ML soma

använd-räkenskapsår dåredovisningsperioden efter detförstajämkas
finns enligt utredningensinträffat.avyttring Detändrats ellerning me-

vidfrågajämkning kommer ide fallanledning ining inte att,
redovisningen vaddåfastighet ochöverlåtelse sagtstrots som ovanav

tilljämkningen anståskattedeklaration, låtaredovisas iskall
allsde fall då säljaren intesärskilt inte iräkenskapsår,nästkommande

föreskrivasöverlåtelsen. stället börefter Iskattskyldig attär
den dåredovisningsperioden efterandraskall i denjämkningen göras

ändringen skett.
skattskyldighet skall kunnafrivilligföreslagitsavsnitt har5.7.I att
skattemyndigheten. Skatte-tillansökan inkommergällabörja när

visskan komma krävaansökanhantering sådanmyndighetens attav en
tillläggaskompletteringar kanansökningensärskilt intetid, utanom

skallvaduppkommerfråga dågrund för beslut. Den ärett somsom
mellanunder tideningående skattutgående ochi frågagälla om

fråga fastighetsägarensoch beslutsdagen. Iansökningsdagen om
redovisningen efterförstai dentorde det möjligtingående skatt attvara

ansökningsdagentiden frånpåden skatt belöperbeslutet dra somav
bestäm-avdragsgill enligtytterligare skatt kanoch den varasom

utgåendedet gäller denretroaktiv avdragsrätt. Närmelserna om
princip gällabör ipå hyresbeloppen,dvs. skatten rättenskatten, attatt

skattskyldighetbeslutetförstuppkommersådan skattdebitera när om
i formnågra konsekvenserdärför,meddelats. fårhar Det utan av
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skattetillägg eller andra avgifter, godtas fastighetsägare i denatt en
första redovisningen efter beslutet redovisar den utgående skatten på
sådana hyror uppburits efter ansökningsdagen innan beslutetsom men
meddelades.

Vid förvärv från skattskyldignågon skall avdragsrättenärsom
enligt kap. styrkas faktura8 17 § eller jämförlig handlingML genom

i kap. inte11 Om avdragsrätten uppkommit direkt grundsom avses
förvärvet eller inteöverlåtaren skattskyldig krävs special-ärav

bestämmelser. En sådan specialbestämmelse finns redan i l9§ ML
beträffande avdrag för skatt på tidigare enligt 4 § 4 ML. Påägares uttag
grund förslag utredningen givit i tidigare avsnitt föreliggerav som

Ävenbehov ytterligare specialbestämmelser. i de fall då fastig-av en
hetsägare förvärvar fastighet och i samband med beslut frivilligen om
skattskyldighet därefter erhåller avdrag för säljaren betald ingåendeav
skatt bör krävas fastighetsägaren styrker avdraget med fakturaatt en
eller jämförlig handling. kap. bör föreskrivas vadI 11 ML denna
handling skall innehålla och säljaren skyldig utfärdaäratt att
handlingen förvärvaren begär det. bör gällaDetsamma dåom en ny
fastighetsägare överlåtarens rättigheter och skyldigheterövertar av-
seende jämkning. detta fall bör dock överlåtaren skyldigI attvara
utfärda handlingen köparen begär det eller inte. Denoavsett om
sistnämnda handlingen måste förvärvaren ha tillgång helatill under den
tid återstår korrigeringstiden för ha underlag vidatt ettsom av
jämkning.
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Förfarandet2l

skallregistreringföranmälansärskildförslag:Utredningens En
skall,Ansökanskattskyldig.blifrivilligtbegärdengöras attsomav

hyresgästenellerbostadsrättshavarenfastighetsägaren,förutom då
denskattskyldighet,frivillig näransöker görasför första gången om

Skattemyndig-lokaler.omfatta flerskallskattskyldighetenfrivilliga
tillställasskallfatta beslutansökanvarje sådanskall efterheten som

uthyrningskattepliktigfattat fårbeslut intesökanden. sådantOm är
upphör påskattskyldighetenfrivilligadenförekomma. Ominte

skall dettafastighetenöverlåter anmä-fastighetsägarengrund attav
skattskyldighetengällerskattemyndigheten. Detsammalas till om

fas-användatillövergårfastighetsägarengrundupphör på attattav
då bygg-bostadsändamåleller förverksamhettigheten i samtegen

frivillig skatt-orsak. Omned eller förstörsnaden brinner annanav
uppförandetunderredanfastighetsägaremeddelatsskyldighet har av

skattepliktigdessfram tillSkattemyndighetenbyggnad kan atten
skallskattskyldighetmedgivenföreligger beslutauthyrning att upp-

höra.

förbetala skattskyldighetenbestämmelser gällernuvarandeEnligt att
beslutatSkattemyndighetenendastfastighetsuthymingskattepliktig om

Någonkap. ML.och l §andra stycket 9 närmaredetta kap. 3 §3om
i längre MLfinns interegistreringbeslutsförfarandet ochreglering av

skattebetalningslagen.tillhar överförtsutan
regist-skallskattemyndighetenstadgas bl.a.ochkap. § 2 3I 3 1 att

grupphuvud-och denskattskyldig enligt MLden ärär somrera som
skatt-uppstårskattskyldighetengäller den frivilligadetNärman.
förstakap. 2§beslut. Av 3skattemyndighetensskyldigheten genom

skall regist-denvidareskattebetalningslagen framgårstycket att som
skattemyndigheten.registrering hosförskall anmäla sigenligt §1reras

förskattskyldighetmedförverksamheterdriver fleranågonOm som
anmälan förstycketandraenligtmervärdesskatt, skall denne göra en

uthyrning harförskattskyldighetFrivillig ansettsverksamhet.varje
registreringsanmälanvilkenverksamhet försärskild separatenvara en

skatt-frivilligansökanRegistreringsanmälan bifogasskall göras. om
fram-inteförhållande harändra på dettaskälskyldighet. Något att

Även bifogasregistreringsanmälanskalli fortsättningenkommit. en
harfrivilligtlänge denskattskyldighet. Såfrivilligansökan somom

beslutomfattasverksamhetskattskyldig driverblivit ett omavsomen
kvarstå.skall registreringenskattskyldighet
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förstaDen ansökan skall till Skattemyndigheten i det län därgöras
fastigheten finns eller, ansökan lokaler i fastigheter finnsom avser som
i olika län, där någon fastigheterna finns. Nya ansökningar från denav

frivilligt skattskyldig skall lämnasär till den skattemyndighet tillsom
vilken den första ansökningen lämnades.

Enligt den praxis utvecklats kring den frivilliga skattskyldig-som
heten behöver fastighetsägare endast lämna registreringsanmälan,en en

måste på särskild blankett lämna uppgift för varje taxeringsenhetmen
skall omfattas skattskyldigheten. På den särskilda blankettensom av

skall upplysningar bl. hyresgästens Om den skatt-status.ges om a.
skyldige vill utvidga skattskyldigheten till omfatta ytterligare lokaleratt
skall begäran lämnas till Skattemyndigheten. Skattemyndighetenny
fattar särskilt beslut skattskyldighet för varje begäran.om

Det framgått avsnitt idagär 5.7 oreglerat från vilken tid-som av
punkt skattskyldigheten skall gälla. Utredningen föreslår detatt av

kap.9 1 § ML klart skall framgå skattemyndighetens beslut innebäratt
sökandens uthyrning de fastigheter eller lokaler omfattasatt av som av

ansökningen skall skattepliktig och sökanden skall skatt-attvara vara
skyldig för uthymingen. Vidare föreslår utredningen det i skallMLatt
regleras från vilken tidpunkt skattskyldigheten tidigast kan börja gälla.

En ansökan få bli frivilligt skattskyldig skallatt göras ävenom av
näringsidkare redan registrerade skattskyldiga enligtär MLsom som
för verksamhet uthyrning fast egendom. viss fastig-än Omannan av en
hetsägare har blivit frivilligt skattskyldig och därefter vill utvidga den
skattepliktiga uthymingen till andra fastigheter eller lokaler bör det,
enligt utredningens mening, alltjämt krävas sådana ändringaratt
kommer till skattemyndighetens kännedom, eftersom jämkning denav
avdragna skatten skall ske skatteplikten upphör inom viss tid ochom
den skattepliktiga uthymingen inte får upphöra på begäran skatt-denav
skyldige förrän viss tid förflutit. krävsDäremot inte någon anmälan
eller ansökan för hyresgästbyte sker under förutsättning fastig-att att
hetsägaren inte vill ändra uthymingen från ha varit skattefri tillatt att
bli skattepliktig eller fårDet dock inte ske förrän femtvärtom. årsenare
förflutit från det den skattepliktiga uthymingen påbörjades.att

kanDet det behövs ansökanövervägas och beslutett nyttom en ny
eller det räcker med anmälan. En anmälan fyller i huvudsak ettom en
infonnationsbehov. Det inte lämpligt knyta någon särskildär rätts-att
verkan till anmälan. I med anmälan skulle den utvidgadeett system
skattepliktiga uthymingen därför få påbörjas hinder anmälanutan attav
föranlett någon åtgärd från skattemyndighetens sida. Med hänsyn till
vikten kontroll, ordning och reda framstår det lämpligare attav som
sådana ändringar den skattepliktiga uthymingens omfattningav som
har betydelse för jämkningsskyldigheten och avdragsrätt bör be-göras
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intekanAvdragsrättenbeviljas.ändringenansökanroende att omenav
beräk-falli vissaskalloch jämkningskattskyldighet inträttförränges

Även förhåll-detuppstår.skyldighetdennatidpunkt dåutifrån dennas
skallskattskyldighetbegärakunnaskallfastighetsägare attandet att en

inträder. Enskattskyldighetenframgårklartdetkräver närupphöra att
årefter det 5endastbeviljasfår attbegäransådan nämntssom ovan

påbörjats.uthyrningskattepliktigförflutit från det att
funktionenbetydelse förnämnda tidsgränsema är storDe avavnyss
angelägetdärförskattskyldighet. Det attfrivillig ärmedsystemet

klarttill Detordningstadga och är attskapamöjligheterna tasatt vara.
ansökanalltid krävsdetstadgaheltfår att ensystemet omannanen

bör dåAnsökanutvidgas.skalluthymingenskattepliktigadengörs, om
sökanden. FörsttillställsSkattemyndighetenbesluttillleda ett somav

uthymingenutvidgadeblir denföreliggerbeslutsådantpositivtnär ett
hanteringskattemyndighetensskillnad iavgörandeskattepliktig. Någon

bli.det inte Detbehöveranmälanmedjämförtansökan somenenav
förut-varit,problem harskattemyndighetenförorsakatfrämsttidigare

skattskyl-bedömningenjämkning,ochåterföringreglerna avomom
skattemyndig-behöverbedömningenhyresgästen. Denhosdigheten

föreslagnai detinteheten systemet.göra
alltidovanstående detbakgrundföreslår attUtredningen mot av

uthyr-ytterligarevill låtafastighetsägarenansökanskall krävas nären
vill upphörahanskattskyldighet elleromfattas närlokalerning avav

lokaler.uthyrning i vissaskattepliktigmed
emellertid iblandupphör sär-skattskyldigheten utanfrivilligaDen

upphörskattskyldighetenlagendirektföljerskild ansökan. Det attav
denbakgrundfastigheten. sär-Motöverlåterfastighetsägarennär av

vidavsnitt 5.9.9.jämkningsskyldigheten seskilda regleringen om
till skatte-förhållande kommerdettaviktigtöverlåtelser det ävenär att

tilldärför åläggasbörFastighetsägarenkännedom. attmyndighetens
förvärvarenhar Omöverlåtelseanmälaskattemyndigheten ägtatt rum.

överlåtarensuthymingenskattepliktiga görsdenfortsätta an-attavser
förvärvarenanvändasskallblankettpåmälan lämpligen avsomsamma

Även de andraskattskyldig. ifrivilligtfå bliansökerdenne attnär om
fastighets-ansökan börsärskildupphörskattskyldighetendåfall utan

bygg-skattemyndigheten, dvs.tillanmäla detta näråläggasägaren att
fastighetsägarenoch dåorsakförstörsellerbrinner nednad annanav

för bo-ellerverksamhetifastighetenanvändaövergår till att egen
stadsändamål.

skallskattskyldighetföreslagitavsnitt 5.6.iUtredningen har att
sökandenbyggnaduppförandetredan undermedgeskunna omav en

byggnadenlokalernahyraavsikt närhar förhankan visa utattatt
framkommerpågårbyggnadsarbetenaunder tidendetfärdigställts. Om



Överväganden148 och förslag SOU 1999:47

fastighetsägaren haratt ändrat planerna och inte längre har för avsikt att
hyra lokalerna eller någotut inträffar visar det inteannat längreattsom

aktuelltär med framtida uthyrning bör Skattemyndigheten kunnaen
besluta skattskyldigheten skallatt upphöra. Detta bör skatte-
myndigheten kunna tiden förgöra även omprövning till den skatt-om
skyldiges nackdel har gått enligt 21 kap. 8 § skattebetalningslagen.ut
Beslutet har dock inte retroaktiv verkan. Jämkning skall ske grund

skattskyldighetenatt upphör.av

Övergångsbestämmelser13

Utredningens förslag: Frivillig skattskyldighet vid ikraft-som
trädandet gäller enligt de äldre bestämmelserna fortsätter gällaatt
enligt de bestämmelserna krav ansökan ellerutan beslutnya men
kan upphöra på ansökan fastighetsägaren skattskyldighetenav om

Återföringsbestämmelsemai minst fem år.varat slopas vid ikraft-
trädandet för de fastigheter omfattas återföringsskyldighetsom av
enligt de äldre bestämmelserna och i vissa fallersätts jämk-av en
ningsskyldighet.

Enligt utredningens förslag skall det i fortsättningen möjligt attvara
medge frivillig skattskyldighet vid uthyrning verksamhetslokaler,av

karaktären på denoavsett verksamhet bedrivs i lokalerna. Vidaresom
skall de särskilda återföringsreglema slopas, jämkningsreglema ändras,

möjlighet införas till frivilligt utträde och korrigerings-en systemetur
tiden det gäller fastigheternär förlängas till tio år.

Det enligtär utredningens mening angeläget övergången till deatt
bestämmelserna Äldresker så smidigt möjligt.nya och be-som nya

stämmelser bör så litet möjligt tillämpas parallellt i samband medsom
övergången. Om den ingående skatt hänför sig till olika fastighetersom
med eller olika delarägare viss fastighet skall korrigerassamma av en
enligt olika ordningar leder detta till ökad administrativ belastningen
för både fastighetsägare och skattemyndigheter. Utredningen förordar
därför vad inträffar efteratt ikraftträdandet inte skall medföra kravsom
på återföring skatt. För inte omotiverade skattelättnaderatt skallav
uppstå i dessa fall bör under vissa förutsättningar jämkningsskyldighet
istället för återföringsskyldighet inträda.

detI fall fastighetsägaren förvärvat fastigheten för åränmer sex
sedan och inte utfört någon till- eller ombyggnad under deny-, senaste

åren föreligger enligt de nuvarande bestämmelsernasex ingen
jämkningsskyldighet. Detta gäller fastigheten omfattasoavsett om av
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skall intebestämmelsernaellerskattskyldighet Defrivillig nya
till-fastigheten ellerpunkt. Ompå dennamedföra ändringnågon ny-,

ikraftträdandet föreliggerföreinom årförvärvatsombyggnadeller sex
bestämmelserna.nuvarandedejämkningsskyldighet enligtdäremot

bestämmelserna.enligt degällabörskyldighetDenna även nya
uthyrningförskattskyldigfrivilligtblivitharfastighetsägarenOm av
återförings-inte någonföreliggerår sedanfastigheten för än sexmer

Jämkningsskyldighetbestämmelserna.nuvarandedeskyldighet enligt
där-det fallföreligga. Ihellerbör intebestämmelsernadeenligt nya

uthyrningförskattskyldigfrivilligtblivithardå fastighetsägarenemot
återförings-idagföreliggersedanmindre årförfastigheten än sexav

föreligga.jämkningsskyldighetbörikraftträdandetefterskyldighet och
följande fram-övrigt kanÖvergångsbestämmelser iBeträffande

hållas.
bestämmelsernade äldregäller enligtskattskyldighetFrivillig som
bestämmelsernadegälla enligtbör fortsättaikraftträdandetvid att nya
bl.a. byteinnebärbeslut.eller Dettaansökankrav på attnågra avutan

åtgärdsärskildnågonskeverksamhetslokal kanihyresgäst utanen
skatteeffekt.eller

bestäm-enligt debörinvesteringsvarorVad avgörasutgörsom
sker.förvärvetgäller dåmelser som

kräveroch 6i kap. 5återföringsbestämmelsema 9Slopandet av
Återföringstidentillämpliga. ersättsi ställetjämkningsregler görs avatt

förkorrigeringstid årgällernärvarandekorrigeringstid. För sexomen
fortsättningenibörfastighet. Dettainvesteringsvaror ävenutgörsom

ikraftträdandet.förvärvats föreför investeringsvarorgälla som
fastig-gälla dåjämkningbestämmelsernaäldreVidare bör de enom

tillämpasbestämmelsernadeikraftträdandet ochöverlåtits förehet nya
efter ikraftträdandet.överlåtelse skerdå

skattskyldighet kanfrivilliginnebärbestämmelsernaDe attnya
denfrånfem årdock tidigastskattskyldige,denbegäranupphöra på av

bör ståmöjlighetpåbörjats. Dennaskattepliktig uthyrningtidpunkt då
skattskyldigfrivilligtikraftträdandetför den vid ärävenöppen som

bestämmelserna.äldreenligt de
konkursbe-det fallitillämpaskonkurs börbestämmelsernaDe omnya

ikraftträdandet.meddelas efterslut

dändringarFölj5.14

följd-medför behovitill ändringar MLförslagUtredningens av
ibehandlasändringarskattebetalningslagen. Dessai bl.a.ändringar

författningskommentaren.
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effekterEkonomiska6

påtagligabetänkandetförslagen iinnebärutredningens meningEnligt
hanteringenadministrativapraktiska och syste-denförbättringar avav

beräknamöjlighethaftinteVi harskattskyldighet. attmed frivilligmet
kommeravseendendessaiförbättringarna atteffekterekonomiskade

skattskyldiga.och för deskatteförvaltningenha för
idag harredanskattskyldighetfrivillig ut-tillfall möjlighetendeI

svârberäknademedföraförslagutredningensnyttjats kommer att men
skatteinbetalningama. Bestäm-ändringarmycket måttligasannolikt av

slopasmervärdesskattingåendeavdragenåterföringmelserna avom
Återföringsskyldigheten hela dengällerjämkningsregler.och ersätts av

återföringdriftkostnadema,ochinvesteringenpåbelöperskatt omsom
åter-skatt,hälftenochårenförstaskall ske under de tre omsammaav

Jämkningsreglemaår.inomskeskallföringen om-sexsenare men
skall skejämkningdriftkostnademapåinte skattenfattar enommen

inträffarskattskyldighetenpåverkarförhållandendeförändring somav
underårsvisskeanvändningändradvidskallJämkningtio år.inom

skäl, såsomandrajämkningmedankorrigeringstidenåterstoden avav
återstodenochtillfällevidskall skefastighet,överlåtelse ett avavseav

endastfastigheterjämkningsreglemaomfattarkorrigeringstiden. Vidare
tilluppgårinvesteringentillsighänförskattingåendeden somom

återföringsreglema.i frågagällervilket inte000 kr,minst 100 om
frivillig skatt-tillmöjlighetutökadvidareförslag innebärVåra en

hyresgästske tillskalluthyrningskyldighet. Kravet att somen -
återbetalningtilleller harskattskyldigtill del- rättåtminstone någon är

verksam-hyramöjligtdärförblir utmervärdesskatt slopas. Det attav
mervärdes-skattskyldiga tillallsintehetslokaler till hyresgäster ärsom

hyres-flerutnyttjas kommermöjlighetenutökadedenGivetskatt. att
fåmervärdesskattingåendeallför atttill avdraginte har rättgäster som

mervärdesskattInbetalningarnasin hyra.mervärdesskattbetala av
vilketpågår,uthymingenskattepliktigaden tid dendärför underökar
fastig-Samtidigt kommerfem år.minstförslagutredningensenligt är

avdrag förtillfåmöjlighetenutnyttjaväljer rättatthetsägare attsom
dennaögonblick dådetfastigheten. Iiinvesteringeningående skatt på
förmervärdesskattinbetalningama attutnyttjas minskasavdragsrätt av
pågår.uthymingenskattepliktigadenden tidöka undersedan

in-och denÖkningen på hyrornaskattenmellanskillnadenbestår av
drift.underhåll ochreparationer,skatten pågående
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Ett utredningens förslag innebärannat det, särskilda skälav att om
föreligger, skall möjligt för fastighetsägare bli frivilligtvara atten
skattskyldig redan medan byggnad avsedd for uthyrning uppförsen
eller genomgår omfattande till- eller ombyggnad. Det klart dettaär att
förslag innebär den ingående skatten på byggnadenatt blir avdragsgill
vid tidigare tidpunkt gäller idag.än vilken1 mån detta ocksåen som
leder till någon förskjutning inbetalningama mervärdesskatt ärav av
dock osäkert. Nuvarande regler innebär nämligen faktureringatt av en
byggnads- eller anläggningsentreprenad får anstå till dess slutfaktura
ställs vilket enligt 13 kap.ut, 14 § ML gäller huvudregel ocksåsom en
då betalning sker i förskott eller Det måste också med i be-conto. tasa
räkningen frivillig skattskyldighetatt medges i de fallsom som nu av-

obligatoriskt skall omfatta uthyrning samtliga lokaler i byggna-ses av
den.

Som redan framgått skall skattepliktig uthyrning pågå i minst femen
år. Därefter har den skattskyldige möjlighet på begäran trädaatt utegen

Om så sker skall densystemet. ingående skatten jämkas vidur ett
tillfälle och återstoden korrigeringstiden. Någon negativ effektavse av
på skatteinbetalningarna torde inte kunna uppkomma möj-genom
ligheten till utträde ut systemet.

De sammanlagda effekterna utredningens förslag är nämntsav som
svåra beräkna. förefallerDetatt sannolikt förslagen, de leder tillatt om
ökad skattepliktig uthyrning fastigheter, kommer kunna innebäraattav

viss minskning inbetalningama mervärdesskatt, ien fallav vartav
under inledningsskede.ett
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Författningskommentar7

7.1 Förslaget till lag ändring iom

mervärdesskattelagen l 9942200

2 kap.

5 §

En bestämmelse har införts i tredje stycket förtydligar attny som
begreppet rörelsefrämmande ändamål, sin ordalydelse,trots även

det fall då tjänst visserligen tillhandahålls i rörelsen motavser en men
ersättning understiger kostnaden för utföra tjänsten. Till-atten som

lägget endast förtydligande och inte förändra inne-är ett avsett att
börden bestämmelserna i övrigt. vidareSe under avsnitt och5.6av

1994/95:57 117.prop. s.

7§

tredje stycketI har tillagts uttagsbeskattning andra fastigheteratt av
tillgång i byggnadsrörelse, sådana omsättnings-utgör än utgörsom som

tillgångar, skall ske endast till den del fastigheten inte används i en
verksamhet medför skattskyldighet eller till återbetalningrättsom av
ingående skatt. Tjänsterna skall således inte betraktas uttagsom av
tjänst till den del de hänför sig till lokaler fastighetsägaren använ-som
der driftsbyggnader för sin byggnadsrörelse. framgåttSomex. som

avsnitt tillämpas bestämmelsen5.9.3. i praktiken redan dettapå sätt.av

3 kap.

3 §

Bestämmelserna i andra-femte styckena, under vilkasom anger
förutsättningar undantag från skatteplikt avseende upplåtelse fastig-av
het enligt § inte gäller, har2 förts till stycke med hän-ettsamman en
visning till reglerna frivillig skattskyldighet. Förändringarna iom
förutsättningarna för skattskyldigheten framgår den lydelsenav nya av
9 kap. § se vidare kommentarenl till denna bestämmelse.

7 19-0605Mervärdesskatt
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8 kap.

1§

Ändringama ändrad lydelse.har fåttföranledda 9 kap. 3 § Deär attav
skattskyldighetavdrag vid frivillig harsärskilda bestämmelserna om

särskilda jämk-införts förtydligande syfte har tillagtsi kap.9 7 I att
finns i kap.frivilliga skattskyldigheten 9ningsregler denavsersom

2§

föranleds destycke införts i paragrafen.tredje har DettaEtt nytt av nya
fastighetermöjlighet för förvärvarebestämmelserna vissa av m.m.om

rättighet skyldighet jämka avdrag föröverlåtarens ochöverta attatt
fall skatt, förväware vidingående skatt. dessa skall denI t.ex.som

ingående skatt ochändrad användning måste jämka, mot-anses som
till- eller ombyggnad påöverlåtarens ingående skatt för ny-,svara

fastigheten, bostadsrätten eller hyresrätten.
till kap. tagits bort på grundjärde stycket har hänvisningen 9 3 §I

upphörför tidigare återförd skatt gälla.reglerna avdrag attattav om
fallet dåtill kap. det skatt-hänvisningen 9 §2Den 7 enavsernya

belastad medförvärvar nyuppförd fastighetskyldig ärsom mer-en
inte varit skattskyldigvärdesskatt grund den tidigarepå ägarenattav

i fjärde stycket skall skatt påunder uppförandet. Enligt punkt 3en ny
kap. förstai bestämmelse i 8 4 §skattepliktiga uttag som avses en ny

fråga fastighetsägare istycket ingående skatt.6 Det ärutgöra om som
skattepliktigatillfört fastighet tjänstersin byggnadsrörelse genomen

i verksamhettill använda fastighetenoch övergåruttag att annansom
ingåendebehandla skattenmedför skattskyldighet. Genom att somsom

föreskrivs i kap.skatt läggs grunden för den avdragsrätt 8 4§som
till de sistjämkning. vidare kommentarernaförsta stycket och för Se6

bestämmelserna och avsnitten och 5.9.4.nämnda 5.9.3.

4§

fastig-Bestämmelsenparagrafen har införts punktI ger enen ny
eller återbetalningmöjlighet få avdrag förhetsägare lagstadgad atten

han börjarredovisat på grundskatt han tidigare uttag, omav avsom
till avdrag elleri verksamhetanvända fastigheten rättgeren som

i avsnittBestämmelsen kommenteras 5.9.3.återbetalning. närmare

5§

Ändringen i den Se vidareföranledd bestämmelsen 20är nyaav
till bestämmelsen.kommentaren den
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16a§

för föreslås ändringar i bestäm-Som redogjorts i avsnitt 5.9.6närmare
viktigaste för-melserna vad investeringsvaror. Deom som anses som

ändringarna investe-bestämningen vilka fastigheterär utgöratt somav
ringsvaror uttrycksändras och beloppsgränsema på sätt änannatatt
tidigare.

Eftersom frånomsättning fastigheter undantagen skattepliktär ärav
det endast då till- eller ombyggnad gjorts jämkning kanny-, som
komma i fråga. Fastighetens anskaffningskostnad saknar däremot be-
tydelse för jämkningsreglemas tillämpning. Punkt har därför ändrats2
för bättre förhållande. visserligen självaavspegla detta Det äratt
fastigheten och avyttring ellerinvesteringsvarautgörsom en vars
ändrade jämkningsreglema blir tillämpliga,användning medför att men
det fastigheten skett ochendast då till- eller ombyggnad harär avny-,

förändring ägande sker från åtgärder-i användning eller inom tio åren
färdigställande för ingående skalleventuella avdrag skattnas som

jämkas. Mervärdesskatten framgår sid.1994/95:57 och EGAv prop.
till den regleringen fastighet vid188 skälet nuvarande äratt att en

avyttring kan belastad med mervärdesskatt vid exempelvisvara
Ävenuppförande byggnad. sådan skatt emellertid betraktaär attav som

mervärdesskatt nybyggnadskostnader varför särskild regleringen
inte nödvändig.är

byggnadsmaterial likställs i detta hänseende medFörvärv av m.m.
tjänst byggnadsföretag.upphandling utförssomav en av

återföringGenom bestämmelserna slopas och helt ersättsatt om av
jämkningsregler, kommer avdrag gjorts för driftkostnader ochsom

kostnader betraktaandra löpande inte till- ellerär attsom som om-ny-,
byggnadskostnader till krav på återbetalning ellerinte upphovatt ge
jämkning. då tioEn fastighet investeringsvara årupphör att envara
förflutit från det ombyggnad utförts.till- elleratt ny-,

Beloppsgränsema anskaff-ändrats. skall inte längrehar Det vara
ningskostnadens investeringsvarastorlek äravgör vara ensom om en

storleken hänför sig tillden ingående skatt Förutan attav varan.som
skapa enhetlighet i samtliga fall. Någonhar beloppsgränsema ändrats
höjning lik-beloppsgränsen maskiner, inventarier ochsåvittav avser
nande haranläggningstillgångar punkt inte avsedd. Skatteni 1 är

Ändringenberäknats orda-utifrån %.norrnalskattesats 25 aven om
lydelsen i punkten inte medföra någon saklig ändring.avseddär att

fastigheter Mervärdes-beloppet sådant.För under punkt 2 höjs som
skatt kr normalskattesats kr. Skälet100 000 vid 400 000motsvararom
till detta korrigeringstiden fastigheter ändras från till år.för 6 10är att
Om inte medför den ändrade korrigerings-ändring beloppet görsen av
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jämkningen bestårtiden jämkning skall ske i fall då den årligaävenatt
endast mindre belopp.av

i byggnads-den punkten föreskrivs fastigheterI 3 ävenatt somnya
skallskattepliktigarörelse har tillförts tjänster utgör uttag ansessom

fall, dels dåemellertid endast i tvåinvesteringsvaror. gällerDettasom
avdrag för sådanfastigheten till tillhar någon har rättavyttrats som

dels dåskyldig redovisa grundskatt säljaren varit uttagen,att avsom
i byggnads-fastighetsägaren från använda fastighetenövergår att

draverksamhet ochrörelsen till använda den i rätt attatt ges avannan
användningfastighetens ändrastidigare erlagd skatt för Näruttag.

stycketb§ första 5b första stycket eller avyttring sker 1616 § 1
enligt kap.dragit 8skall den ingående skatt fastighetsägaren avsom

tillfall kopplad denoch jämkas. Beloppsgränsen i detta4 §4 6 är
redovisatsavdragna skatten den skatt på uttagmotsvarar avsomsom

iingår också,fastighetsägaren i byggnadsrörelsen. detta beloppI mot-
mervärdesskatt be-till gäller för övriga fastigheter,vadsats somsom

underhåll.kostnader för reparation ochlöper på
ändringförsta stycketLiksom tidigare gäller enligt 16 § att en ave

medföra jämkninginte skallanvändandet investeringsvara avav en
uttagsbeskattning.ändringen föranlederavdragen ingående skatt om

för1994/95:57 tillkommitenligtbestämmelse harDenna attprop.
maskin försfall dåskall undvikas i detdubbelbeskattning överenex

medför såvittskattefri verksamhet. Dettafrån skattepliktig tillen en
ske i de fall dåjämkning inte skallgäller fastigheter någon uttags-att
fastighet överförs frångrundkomma ifråga påbeskattning kan attav en

skattefrianvändning i verk-byggnadsrörelsen tillanvändning i enen
samhet.

bostadsrätter och hyresrätterföreskrivsden punkten 4I ävenattnya
bostadsrättshavaren eller hy-investeringsvarorbetraktaär att omsom

hänföroch tjänstertillfört disponerad lokalharresgästen somvaroren
fastigheterLiksom avyttringtill- eller ombyggnad.sig till äravny-,

skatteplikt.undantagen frånoch hyresrätteravyttring bostadsrätterav
jämkningsreglema blir till-medför således inteAvyttringen i sig att

hän-ombyggnad har gjortstill- ellerlämpliga, inte är attsomom ny-,
hyresrätten.bostadsrätten ellerföra till

flera åtgärder påstycke regleras det fallettredjeI attett nytt en
skatten på varjeunder beskattningsår. Omfastighet har fardigställts ett

kr krävsunderstiger 000eller några dem 100åtgärd eller på någon av
skall fallainvesteringarinte vissaåtgärderna läggsatt samman om

jämkningsbestämmelsema.utanför
vidverksamhetstillbehören till-stycket följerfördedetAv attnya

fastighet.jämkningsreglema inte skalllämpningen utgöraansesav
enligt reglerna föristället jämkastillbehör skallSkatten på dessa
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innebäranläggningstillgångar.liknande Dettamaskiner, inventarier och
fastighetsförsäljning,ifråga vidjämkning kan kommabl.a. trotsatt en

ieller tjänstertillförts sådanafastigheten inte någraatt som avsesvaror
ingåendefastigheten och denverksamhetstillbehör ingår ipunkt om

000dessa överstiger 50anskaffningskostnaden för någonskatten på av
vidare avsnitt 5.9.6.kr. Se

16b§

det finns be-syfte stycket tillagtsförtydligande har i förstaI att
inte skall skemedför jämkningstämmelser i h16 e-l6 trotsattsom

uttagsbeskattning skall ske, dådåregleringen b gälleri 16 Detta t.ex.
överlåtarensskallbelopp och då förvärvarendet sig små övertarör om

tillvidare kommentaren 16skyldigheter jämka. Serättigheter och att
h §§.l6

längre beroendeändrats. ämkning skall intePunkt har J4 av omvara
skall ifastighet. avgörandevid förvärvet Detavdrag medgetts av en

till- eller ombyggnad. Någonavdrag medgetts vidstället vara om ny-,
kommentaren till 16ändring inte avsedd. vidaremateriell Seär a

Även eller hyresrätt skall underöverlåtelse bostadsrätt sammaav
förutsättning medföra jämkning.

möj-skattskyldig förvärvaresinförsbestämmelserDe som omnya
enligtfastighetsöverlåtelserjämkningsskyldigheten vidlighet övertaatt

jämkaskyldigheth torde medföra överlåtarensf-1616 attatt
fallaktualiseras. detöverlåtelsen sällan kommer Förgrund själva attav

omfattning överlåtarenskattskyldig iförvärvaren inte är samma som
änd-jämkningsskyldighet bestämmelsernaför förvärvarensgäller om

avdrag vidpunkterna och förrerad användning i l Den ägarens ny-,
medi enlighetombyggnad skall då jämkas dentill- eller ägarennyeav

sistnämnda bestämmelser.
fastighet i byggnadsrörelsegäller det fall dåpunktenDen 5 ennya

enligt kap. Omtillförts skattepliktiga 2 7har tjänster utgör uttagsom
för skatt,har till avdragförvärvar sådan fastighetden rätt somsom en

i sinskyldig redovisa grundvarit påsäljaren avyttraratt uttagen, turav
skall ske den fastig-jämkning ske. Jämkningfastigheten skall även om

användabyggnadsrörelsen börjaruppfört fastigheten ihetsägare som
erhåller avdrag för tidigareskattepliktig verksamhet ochden i annan

fastigheten. vidare kom-och därefter Seredovisade uttag avyttrar
till 16mentaren a

skall ske fastighetsägare,föreskrivs jämkningpunkten 6I att om
konkurs. Jämkningen skalleller hyresgäst försätts ibostadsrättshavare
avyttring. vidare kom-förutsättningar vid Seunderske samma som

andra stycket haroch dettill h Punkten 616mentaren nya
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kommenterats i avsnitt övrigt5.10. I har bestämmelserna i paragrafen
kommenterats i avsnitt 5.9.7.

l6c§

Paragrafen har delats i fyra stycken. Detta beror delvis på denattupp
definitionen investeringsvaror kräver korrigeringstidenattnya av

regleras på olika beroende på vilken investeringsvara det frågasätt är
Inledningsvis har orden avdrag gjorts for" tagits bort för attom. som

markera bestämmelsen gäller i det fall då något avdrag tidigareatt även
inte gjorts f°ar på grund användningengöras ändras.attmen av

andraI stycket regleras1 utgångspunkten for korrigeringstiden och
dess längd för fastigheter, hyresrätter och bostadsrätter. skälAv som
framgår avsnitt 5.9.10 har korrigeringstiden för fastigheter förlängtsav
till tio år. Utgångspunkten för korrigeringstiden har ändrats från den
tidpunkt då fastigheten förvärvas till den då till- eller ombyggnadny-,
förvärvas. Eftersom definitionen på investeringsvara, såvitt avser
fastigheter, har ändrats i har16 § i förtydligande syfte föreskrivits atta
det till- eller ombyggnadenär utgångspunkt för beräk-utgörny-, som
ningen. Detta i normalfalletöverensstämmer med vad gällersom nu
eftersom förvärv och tjänster för till- eller ombyggnadav varor ny-,
jämställs med förvärv fastighet enligt i dess nuvarande16 a§ ly-av
delse. det järdeI stycket förvärv och tjänsternärnya anges av varor
hänförliga till till- eller ombyggnad skall ha skett.ny-, anses

detNär gäller fastigheter uttagsbeskattats iandra stycketsom anges
korrigeringstiden2 skall beräknas med utgångspunkt i den tidpunktatt

då antingen fastighetsägaren själv enligt eller4 § 6 till fastig-ägareny
heten enligt 4 § 4 har gjort avdrag för den utgående skatt som re-
dovisats på grund Tillägget i tredje stycket konsekvensuttagen. ärav en

ändringen i andra stycket 2.av

16d§

Paragrafens första stycke har delats i olika stycken för bli över-attupp
skådligare. Skälet till orden avdrag gjorts för tagits bort haratt som
kommenterats under 16 c

Ändringama i andra stycket konsekvens ändringarna iär en av
16 Se vidare kommentaren till denna bestämmelse.c

De ändringar gjorts i tredje stycket har kommenterats i avsnittsom
finns5.9.8. ocksåDär exempel på hur beräkningen skall ske i dessa

fall.
järde stycket harI till de fall då jämkning skall ske vid tillfälleett

och återstoden korrigeringstiden lagts det fallet fastig-attavse av en
hetsägare, bostadsrättshavare eller hyresgäst försätts i konkurs. kanHär
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frivil-anmärkas också enligt kap. dåsådan jämkning skall ske 9 9 §att
skattskyldighetlig upphör.

förhållandet jämkning såvittDet femte stycket klargör det attnya
ingående skattgäller till- eller skall ske endast denombyggnadny-, av

avsnitthänför sig till de lokaler berörs åtgärden. Se vidaresom som av
5.9.8.

16e§

Ändringen återföringsreglemai första stycket har grundgjorts attav
i kap. upphör gälla.9 att

Ändringen i i avsnitttredje stycket har kommenterats 5.9.8.

16f§

vidTillägget i första stycket jämkning skall underlåtas inte endastatt
förfaran-verksamhetsöverlåtelser också vid fusion eller liknandeutan

den har kommenterats i avsnitt det avsnittet har kommenterats5.8.1. I
förtydligandet förvärvaren vid överlåtelse i samband medäven attatt

hela verksamheten överlåts skall säljarens rättigheter ochöverta
skyldigheter för skattdet gäller jämkning avdrag ingående ävennär av
beträffande överlåtelsen. framgårfastigheter ingår i Som avsom
ordalydelsen fastigheter vari överlåtaren bedrivit uthyrningskall inte

Ävenmed frivillig skattskyldighet omfattas denna bestämmelse. närav
det gäller förvärvaren jämknings-dessa fastigheter skall dock överta
skyldigheten fall. skall då ske med stödi vissa 16Detta av g

andra stycket de fall då fastighet företagDet ägsrör ettennya av
inträder mervärdesskattegrupp.i respektive utträder Bestäm-som enur

melsen reglerar skall fullgöra jämkningsskyldigheten i dessavem som
änd-fall. ändrad eller gmppregistrering kan innebäraEn upplöst enny,

rad medför jämkningsskyldighetanvändning investeringsvarorav som
företa-enligt b första stycket gäller exempelvis då16 § och1 2. Detta

före medfört skatt-gruppregistreringen verksamhetiget somen- -
skyldighet efter gruppregistreringeninvesteringsvaroranvänt an-som
vänds i den skattefria jfr 1997/98:148interna verksamheten prop. s.
43. företag träder mervärdesskattegrupp skall jämk-När iett en
ningen under dessa fullgöras grupphuvudmannenomständigheter av
enligt den bestämmelsen. utträdet medförOm att an-nya ur gruppen
vändningen ändras skall denna jämkning fullgöras företaget.av
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l6g§

Denna paragraf innehåller bestämmelse förvärvaren vidattnya en om
fastighetsöverlåtelser huvudregel skall överlåtarens rättig-övertasom
heter och skyldigheter jämka avdrag för ingående skatt. harParternaatt
dock möjlighet överenskomma säljaren skall fullgöra jämknings-att att
skyldigheten. förutsättningEn för Övertagande skall möjligtatt ett vara

förvärvaren skattskyldig enligt eller han har tillMLär är rättatt att
återbetalning enligt kap. eller saknar betydelse10 11 12 Det om
förvärvaren bedriver sådan verksamhet i lokalerna obligatorisktsom
medför skattskyldighet eller han frivilligt skattskyldig för fastig-ärom
hetsuthyming. dock bara jämkning självaDet på grundär över-av
låtelsen och jämkning beror inträffar vidpå ändring över-som som
låtelsen kan överföras. föreOm överlåtaren överlåtelsen ändratsom
användningen fastigheten och därigenom blivit jämkningsskyldigav
måste överlåtaren fullgöra denna skyldighet. jämkning skallDenna
enligt 16 d fjärde stycket ske vid tillfälle§ enda och återstodenett avse

korrigeringstiden. vidare avsnittSe 5.9.9.av
förvärvarenOm har endast partiell avdragsrätt kan han ändå överta

jämkningsskyldigheten och jämka överlåtarens ingående skatt för ny-,
till- eller ombyggnad i enlighet med reglerna i b första stycket16 § 1
och förvärvarenNär skattskyldig i utsträckningär över-samma som
låtaren sker ingen jämkning i samband Jämkningmed överlåtelsen. kan
emellertid bli aktuell vid ändrad användning eller avyttringen senare
inom korrigeringstiden. ingående skatt dåFörvärvarens utgörs över-av
låtarens ingående skatt för till- eller ombyggnad enligt 2 § tredjeny-,
stycket.

förvärvarenOm inte skattskyldig tilloch inte heller har åter-är rätt
betalning åligger det överlåtaren jämka enligt b första stycket16 § 4att
eller Jämkningen skall då återstoden korrigeringstiden.avse av

Jämkningsskyldigheten övergår på tillträdesdagen. överlåtarenOm
skall befrias från jämkningsskyldigheten krävs förvissardenne sigatt

förvärvaren skattskyldig vid tillträdet. Eftersom det inte före-ärattom
ligger något krav förvärvarenpå skall fullt skattskyldig kanatt utvara
skattskyldigheten kontrolleras förfrågan hos Skattemyndig-genom en
heten.

förde stycket framgårAv då hyresrätt eller bostadsrättävenatt en
så kan förvärvare jämkningsskyldigheten underavyttras övertaen

förutsättningar vid överlåtelse fastighet.samma som av
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16h§

kanjämkningsskyldighetenföreskriverbestämmelsernaDe attnya
verk-förskattskyldigtkonkursboetvid konkurs. Omövergå äräven

jämknings-konkursboetkankonkursbeslutetefter övertasamheten
vid konkurs-jämkningomedelbarutlöses ingenoch dåskyldigheten

skyldighetKonkursgäldenärensstycketförsta16 b §utbrottet enligt
normalfalletboet.då på Iövergåravdragen skatttidigarejämkaatt

vidingående skattavdragenjämkakonkursboetinte hellerskall dock
iverksamhetenbedrivafortsätterboetkonkursutbrottet, att sammaom
utvidgarkonkursboethar gjort. Omkonkursgäldenärenomfattning som

ireglernaenligtjämkningdockskattskyldigheten kaninskränkereller
säljerkonkursboetaktuell. Näroch blistycket 2andra ld §16

full-sigåtaavyttring förvärvarenliksom vidfastigheten kan attannan
förvärvarenförutsättning ärunderjämkningsskyldigheten attgöra

avsnitt 5.10.vidareåterbetalning. Sehar tillskattskyldig eller rätt

19§

i detkrävshandlingjämförligellerfaktura ävenföreskrivstilläggetI att
fastighetuthyrningförskattskyldighetmedgesfall då ägare aven ny

den tidigareden skattjämka ägarendärigenomoch rätt att somges
avdragsrättstyrka sinmåstedragit Denbetalat inte ägarennyeav.men
handlingenskall framgåuppgifterhandling. Demed sådan avsomen

kap. 5framgår 11av

20§

rättighetersäljarensfallvissaf-16 h §§ ienligt 16 övertaskallKöparen
köparenEftersomingående skatt.jämka dennesoch skyldigheter att

intesäljarenskattjämkaharbestämmelserdessa ävenenligt rätt att som
medstyrka sitt avdragkunnaför skall köparenavdragkunnat göra en

i kap. 511utfärdad handlingsäljaren avsessomav

9 kap.

Rubriken

uthyrningskattskyldiga förblifastighetsägareförmöjlighetenSedan att
skattskyldighethar dennainfördesfastigheterupplåtelseoch avannan

skattskyldig-frivilliguttrycketanvändaallmäntfrivillig. Detkallats
bör ocksårubrikenkapitlet.rubriken till Iidärförhet bör genomtas

ochavdragsrättenbehandlarkapitletmarkerasm.m. äventillägget att
ingående skatt.jämkning av
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1§

Paragrafen har i delar formulerats förstaIstora stycket på ettom. anges
tydligare i densätt nuvarande lydelsenän det frågaatt är ettom
ansökningsförfarande, får ansökan och följdengöra attvem ettsom av
bifall blir skattskyldighet och skatteplikt föreligger.att

Vidare har uttryckligen konkursbo kan bli frivilligtävenangetts att
skattskyldig. Detta visserligen möjligtär redan med nuvarande lydelse

RÅjfr. 1998 ref. 31 bör för tydlighets skull föras in i lagen.men
förstaI stycket har också förts in särskilda bestämmelser om mer-

värdesskattegrupper. l sådan torde kunna finnas näringsidkareen grupp
hyr eller på upplåter fastigheterut tillsätt utomståendeannat försom

ändamål bostadsändamål.annat än Om sådan näringsidkare vill ut-en
nyttja möjligheten till frivillig skattskyldighet skall ansökan härom
göras huvudman. Detta medför bl.a. den betydandeav gruppens
fördelen eventuella ändringar inomatt äganderättengruppen av ex.
till fastigheter inte behöver föranleda några administrativa eller andra
åtgärder. Om något företag, fastigheter eller lokalerav gruppens vars
omfattats den skattepliktiga uthymingen, utgår skallav gruppenur
skattskyldigheten och övriga skyldigheter enligt fullgörasML detav
företaget såvitt gäller företagets fastigheter. Detsamma bör gälla vid en
upplösning bör i dettaDet sammanhangav noterasgruppen. att en ny,
ändrad eller upplöst gruppregistrering kan leda till jämknings-att
reglerna blir tillämpliga. Detta fallet då skattskyldigär föreex. en en
gruppregistrering fått avdrag för ingående skatt på förvärv anlägg-av
ningstillgångar efter gruppregistreringen helt eller delvis skallsom an-
vändas i den skattefria interna verksamheten vidarese prop.
1997/98:l48 43. Om företag ingår i har förvärvatetts. som en grupp

investeringsvara till avdrag för ingåenderätt skatt får företagetutanen
jämka den ingående skatten till sin fördel företaget gårom ur gruppen
och till följd därav blir skattskyldigt enligt förML sin verksamhet. Se
vidare avsnitt 5.5.

kap.I 3 3 § andra stycket i dess nuvarande lydelse omfatt-anges
ningen vad kan omfattas frivillig skattskyldighet bygg-av som av som
nad eller anläggning, fastighet. Riksskatteverketutgör har iannan som
Handledning för mervärdesskatt 1998 s. 199 uttalat iatt ytaen en
byggnad inte bör omfattas frivillig skattskyldighet, den inte harav om

sådan självständig karaktär den i fall lokal.att ären vart att anse som en
Begreppet lokal föreslås införas i 9 kap. l Någon skillnad motnu
vad hittills gällt kommer detta, bakgrund hur bestäm-motsom av
melsen i kap.3 3 § tillämpats, inte innebära. Förutom lokaleratt om-
fattas, liksom tidigare, anläggningar fastighet.utgörsom
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uthyr-krävsi kap. 3 §bestämmelsen 3Enligt den nuvarande att
medförverksamhetianvändningsker för stadigvarandeningen somen

enligt kap.återbetalning 10tillmedförskattskyldighet eller rättsom
sådant kravtill någotskäleneller avsnitt har12 5.3ll I attangettse

fårskattskyldighet intefrivilliguppställs kap. och tillinte i 9 l § att
bostad.uthyrning för stadigvarandeomfatta

bedriverbostadsrättshavareellerhyresgästNågot krav på att en
inte längre Dettaskattskyldighet ställsmedförverksamhet upp.som

förmedges iskattskyldighet kanfrivilligföljer bestämmelsen attomav
stadigvarandeuthyrningfastighetuthyrningprincip all än avavannan

Även skattskyldiga iinteföretagtill utländskabostad. uthyrning ärsom
skattskyldigheten. DenomfattasSverige således kunnakommer att av

betalarföretagutländsktförhållandetriktatskritik att ettmot somsom
återfåförsäljningskontor inte kanosjälvständigthyra för ett mer-

blirskattskyldigintefastighetsägarengrundvärdesskatt på ärattav
materielltiSkillnadenavsnitt 3.2.tillgodosedd vidarehärigenom se

ochföretagaremellan dessareglerfinns i nuvarandehänseende som
Sverige försvinner.skattskyldiga i

förbetydelsesaknarmervärdesskattestatusEftersom hyresgästens
någonfinns inte längremedgesskattskyldighet skall kunna an-om

regleringoch kommun. Dennauthyrning tillledning särreglera statatt
Även kommunensandra stycket.intagen i kap. 3 §för närvarande 3är

således omfattaskanskattskyldiga hyresgästertill ickevidareuthyming
i egenskapdettaansökerskattskyldighet kommunen avomomav

bostadrätts-övriga fastighetsägare,Liksom förandrahandsuthyrare.
och kommunernasdock förhyresgäster krävshavare och även statens

jfr ovan.stadigvarande bostaduthyrning den inte fåratt avse
fastighets-specialbestämmelsestycket finnsandraI gersomen

under uppförandetredanskattskyldigmöjlighet bli frivilligtägaren att
sådantSkattskyldigheten skall ianläggning.byggnad eller annanav en

fastigheten.lokaler isamtligauthyrning och upplåtelsefall omfatta av
denskall beviljasansökanförutsättning för sådan ärEn attatt somen

avseddanläggningenbyggnaden elleransöker kan visa är attatt
Vilka kravskattepliktig.uthyrning eller upplåtelseanvändas för ärsom
avsikt harfastighetsägarensdokumentationenkan ställas på avsom

under avsnittkommenterats 5.6.
finnsi kap.det 9syfte tillagtstredje stycket har i upplysandeI att

skattskyldig-frivilligvidgäller enbartsärskilda jämkningsregler som
het.

tillhar flyttas 2lydelsestycket i paragrafens tidigareSista se
paragraf.till sistnämndakommentaren



164 örfattningskommentarF SOU 1999:47

2§

Bestämmelsen har flyttats från sista stycket i l
Ändringen i första stycket föranledd personkretsen kanär attav som

ansöka frivillig skattskyldighet har utvidgats. fastighetsägareMedom
förstås i kapitel 9 samtliga de i första1 § stycket uppräknade perso-
nema.

andraI stycket föreskrivs det fastighet i kapitletatt sägssom om
omfattar bostadsrätter och hyresrätter.även Detta intresse vidär av

överlåtelse och vid andrahandsupplåtelse.
Bestämmelsen i paragrafens tidigare lydelse har i sak intagits i3 §

stycket. Skattskyldighetensista gäller således vid överlåtelse fram till
dess förvärvaren tillträder fastigheten och omfattar uthyrningatt och
upplåtelse fram till denna tidpunkt. Skattskyldigheten för tillägareny
fastigheten regleras i 4 Av framgår från5 § vilken tidpunkt skatt-
skyldigheten gäller för denne.

3§

frivilligaDen skattskyldigheten omfattar den uthyrning och upplåtelse
sker i fastighet och i beslutet frivillig skatt-som en som anges om

skyldighet enligt första1 § stycket. Beslutet omfattar endast de fastig-
heter, lokaler eller anläggningar den sökande i ansökan. Detsom anger
förhållandet lokalerna efter det de varit föremål för skattepliktigatt att
uthyrning eller upplåtelse blir outhyrda medför inte skattskyldig-att
heten upphör, inte skälet till de står de skall byggasäratt tomma attom

för verksamhet skattepliktig uthyrning. heller föränd-än Inteom annan
skattskyldigheten vid byte hyresgäst, det inte efterskerras av om mer
fem frånår den tidpunkt då denän skattepliktiga uthymingen på-

börjades och fastighetsägaren väljer låta skattskyldigheten upphöraatt
ansökan enligt 6 § första stycket. Om emellertid ansökangenom om

skattskyldighet under uppförandet byggnad ellergörs av en annan
anläggning så omfattar beslutet uthyrning och upplåtelse samtligaav
lokaler i fastigheten. framgårDetta första3 § stycket. såledesNärav en
sådan byggnad färdigställd och hyresgäster tillträder kommerär deras
hyror belagda med mervärdesskatt under åtminstone de fematt årvara

måste gå innan fastighetsägaren kan ansöka utträde. Se avsnittsom om
5.6.

Bestämmelsen i andra stycket har flyttats dit från den tidigare 2
Bestämmelsen i paragrafens tidigare lydelse har omarbetats och

med delvis ändrat innehåll överförts till 7 retroaktivaDen avdragsrätt
fastighetsägaren i första stycket punkt har2 slopats, vilketsom ges

beror bestämmelserna återföring har slopats. Se vidareatt avsnittom
5.9.2.
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4§

huvud-bestämmelse utgörinnehållerstyckeförstaParagrafens somen
vidförskattskyldighet ägarefrivilliggällerdetregeln nynär

skatt-få bliansökamåste attfastighet. Förvärvarenöverlåtelse omav
enligt 1fastigheteniupplåtelseochuthyrningskyldig för

till-frångällerskattskyldighetframgårstyckettredje att§5Av
tillträdetinnanSkattemyndighetentillinkommeransökanträdet, om

falletskallsåförförutsättningdärefter. En attdagar14 varaeller senast
harellermervärdesskattelagen rättenligtskattskyldigköparen ärär att

hy-uppbumadeHureller 12llkap.enligt 10återbetalningtill
ansökanmellantidenförredovisasskallskatteningåendedenochrorna
frivilligansökanb Om28kap.13framgårbeslut omoch enav

ellertidenföreskrivnadeninominkommerinte omskattskyldighet
köparenharbeviljasskallinteansökanfinnerSkattemyndigheten att

tillhänför sigkostnaderpåingående skattföravdragtillinte somrätt
16kap.enligt 8jämkningsskyldigdockblir omuthymingen. Han g

skall fullgöradenneförremed den attägarenskrivitsavtal inte om
jämkningsskyldigheten.

ochenligt MLskattskyldigintenågon ärförvärvarenOm är som
måste§eller 12kap. 11enligt 10återbetalningtillheller harinte rätt

skatte-tidgodoch i såtillträdet attin förekommitansökan ha
dessförinnan.beslutfattahinnermyndigheten ett

införd ivarittidigarebestämmelsedenåterfinnsstycketandraI som
återförings-reglernanaturligtvisf°ar attBestämmelsen om7 genom

haft. Dentidigarevad denbetydelse änupphörskyldighet annanen
där-ellerbyte"köp,överlåtelsermellangjordesskillnad genomsom

sätt i 7 §och annatstycket 1förstai §fång 5jämförligt varmed
bestämtåterföringsskyldighet, närmarereglernaföranleddfrämst omav

löpa.börjadeskeskulleåterföringvilkainomtidsfristemanär
tid-bestämdesochföljdeåterföringen ägarenförTidsgränserna av

skulle åter-fångbenefikaVidinträde.skattskyldighetensförpunkten
inträdde iden ägarenövergångengrundske påinteföring nyemenav

utgångs-dvs.tidsfristen,beräkningvidställetidigareden ägarens av
skatt-blevtidigaredendåår ägarendetåterföringenförpunkten var

dåtid löpabörjadefångendegällde onerösadetskyldig. När nyen
till 9kommentarenSedenförinträdde ägaren.skattskyldighet nye

mervärdesskattelag.Ny1993/94:99ioch §§7kap. 5 prop.
gälleråterföringsreglemafulltjämkningsreglema ersätterutNär nu

beräkningförutgångspunktinträdeskattskyldighetenslängreinte som
tidigareskall skeåterbetalningeventuellvilkentid inom av-den avav

ellertill-förvärvställetblir iAvgörande när om-skatt.dragen ny-av
skett.byggnadsarbeten
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Enligt förslaget skall vid benefika överlåtelser den fastighets-nye
alltidägaren överlåtarensöverta rättigheter enligt ML skyldigmen vara

ansöka frivilligatt skattskyldighet. förhållandeI till andra överlåtel-om
föreligger den skillnaden under den tid fastighetsägarenser att harsom

på sig ansöka skattskyldighet,att enligt 9 kap. 6 §4 månaderom sex
från tillträdet, den uthyrningär omfattas den tidigare ägarenssom av
skattskyldighet alltjämt skattepliktig. Den har alltsåägarennye av-
dragsrätt för ingående skatt och skall redovisa skatt på hyresintäktema.
När månader har gått upphör skattskyldigheten gälla enligtsex 6 § 4att

den inte harägaren ansökt skattskyldighet.om Dennye ägarenom nye
blir då jämkningsskyldig enligt 9

I nuvarande lydelse paragrafen regleras hur skallägareav en ny
styrka sin avdragsrätt. förstaI meningen finns hänvisning till denen
generella bestämmelsen i 8 kap. 17§ innebär avdrag skallattsom
styrkas med faktura. Någon särskild erinran detta förhållandeom synes
inte nödvändig. Bestämmelsen i andra stycket det falletvara attavser

skallägare avdrag förgöra skatt den förreen ny återfört.ägarensom
Återföringsreglema slopas och bestämmelsen kan därför utgå.

5§

förstaI stycket finns huvudregeln från vilken tidpunkt skattskyl-om
digheten gäller. Den gäller från den dag ansökan kommer in till skatte-
myndigheten eller den dag sökanden dock tidigastangett,senare som
från och med den dag då hyresgäst eller bostadsrättshavare tillträder
lokalen. Andra stycket behandlar det fall då fastighetsägaren ansöker

skattskyldighet under till- eller ombyggnadom fastighet.ny-, av en
Överlåtelsefallen i tredje stycket har kommenterats under 4 Bestäm-
melsen har i sin helhet kommenterats i avsnitt 5.7.

Bestämmelserna i nuvarande lydelse paragrafen reglerar åter-av
föring skatt. De helt jämkningsreglemaersätts och har överförtsav iav
ändrad form till olika paragrafer i 9 kap. Det liknar återfö-närmastsom
ringsreglema reglerna iär 8 kap. 16 d fjärde§ stycket jämkningattom
skall ske vid tillfälle ochett återstoden korrigeringstiden. Vis-avse av
serligen medför inte den regleringen i normalfallet sådan jämk-attnya
ning skall ske vid överlåtelse, under särskilda omständigheter kanmen
bestämmelsen bli tillämplig.

Vid avyttring fastighet skall jämkning enligt 8 kap. b§16 skeav
endast överlåtelsen enligt 8 kap. 16 f § till någonom görs inte ärsom
skattskyldig eller har avtalat jämkningsskyldighetenparterna attom
inte skall övergå köparen.på Denna bestämmelse har motsvarighet ien
första stycket i1 paragrafens nuvarande lydelse. De omständigheter
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återfö-medförlydelsennuvarandei denoch 32punkternaenligtsom
tillledabestämmelserna attföreslagnadeenligtkanringsskyldighet

skalljämkningochgällaupphör attskattskyldigheten attfrivilligaden
stycket.första§enligt 9tillfälleendavidske ett

lydelseändradmedharlydelsentidigaredenistycketandraDet
omfattaskalljämkningsskyldighetenstycket. Detfemtei d §införts 16

återförings-förgällttidigarevadmedjämställaskommer att som
fjärdeibestämmelsenJämkningsregler motsvararskyldigheten. som

konkursvidjämkningBestämmelser somi 12återfinnsstycket om
ifinnslydelsenuvarandeparagrafensistycketi femtereglerasdelvis

h §§.och 16bkap. 168
bestämmelser,nämndatill somkommentarerFör nyanärmare ovan

hän-paragrafen,lydelsentidigarei denbestämmelsernadelvis aversatt
bestämmelserna.detilltill kommentarernavisas nya

6§

Skattemyndighetenbestämmelseinförtsstycket harförsta gerI somen
fastighetsägareföravdragsrättfortsatt sommöjlighet enatt stoppa
byggnad elleruppförandetunderskattskyldighet annanmedgetts enav

förutsätt-kontroll finnaefter attkanSkattemyndighetenanläggning.
sigvisakanföreligger. Det attlängreinteskattskyldighetförningarna

fárdigställandetefteravsikthakan attinte längrefastighetsägaren anses
skallOmständighetemauthyrning.skattepliktigbedrivabyggnadenav

skattskyldig-vidkändavaritellerförelegatdesådan attart omvara av
faktumdetEnbartskulle hamedgivande inte getts.beslut någothetens

vidomedelbartståndtillkommerinteuthyrningskattepliktigatt en
bestämmelsensomständighet. Försådanintefärdigställandet utgör en

medgivandetvidfastighetsägareninteemellertidkrävs atttillämpning
omständig-fall dåomfattaruppgifter. ävenDenfelaktigalämnathar

skedde.medgivandetdetefterändrats attheterna
5.8.3.avsnittunderkommenteratsstycket harandraBestämmelsen i

årfemfastighetsägare näratt,förinförsmöjlighetinnebärDen att enen
be-påpåbörjats,uthyrningskattepliktigdet egenfrånförflutithar att

vissförskattskyldighetfrivilligmed enträda systemetutgäran ur
beslutlöpabörjar närintetidenmärkalokal. Deteller attfastighet är att

uthymingenskattepliktigadenföreligger närskattskyldighet utanom
redanmedgettsskattskyldighetfrivilligstånd.till Harkommerfaktiskt

förränfemårstiden löpabörjar inteombyggnadellertill-under ny-,
uthyrning.skattepliktigföranspråklokalen ifastighetsägaren tar

skattskyldig-upphörstyckenaandraochförstaifalldeI avsessom
det.beslutfattatharSkattemyndighetenheten när om
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Den frivilliga skattskyldigheten upphör enligt tredje stycket 1 även
fastighetsägarennär överlåter fastigheten. Han dock skattskyldigär

fram till dess förvärvaren tillträderatt fastigheten. Om skattskyldig-
heten upphör på grund förhållande i tredje stycket dvs.av som avses
då fastigheten förstörs brand eller rivs,t.ex. skall fastighets-genom

inte jämkaägaren den avdragna ingående skatten. Punkt 3 reglerar det
fall då den skattskyldige övergår till bedriva verksamhetatt iannan
lokalerna eller lokalerna börjar Ävenhyras för bostadsändamål.utom i
dessa fall skall jämkning ske inte fastighetsägaren övergår tillmen om

bedriva verksamhetatt medför skattskyldighet ellerannan tillrättsom
återbetalning ingående skatt. Det märkaär detta inte gällerav att iatt
det fall då lokalerna efter skattepliktig uthyrning står outhyrda,en om
fastighetsägarens avsikt få tillär stånd skattepliktigatt uthyrning av
dem. Punkt har kommenterats4 under 4

Bestämmelsen inuvarande lydelse paragrafen utgår på grundav av
återföringsreglema slopas.att

7§

Bestämmelserna delvis demmotsvarar finns intagna i 3som nu
Bestämmelsen i första3 § stycket punkt 2 har dock ingen motsvarighet
i de föreslagna bestämmelserna.

Bestämmelsen i andra stycket 1 3 § l ochmotsvarar retroaktivger
avdragsrätt för till- eller ombyggnad utförts innan beslutny-, som om
skattskyldighet enligt fattats.1 § Bestämmelsen har kommenterats i av-
snitt 5.9.2.

Bestämmelsen i andra stycket har2 kommenterats i avsnitt 5.9.4.
Bestämmelsen i paragrafens nuvarande lydelse har kommenterats

under 4

8§

bestämmelsensI lydelse hänvisas till jämkningsreglema i 8 kap.nya
16 ha-l6 §§. Det dessa reglerär grunden forutgör jämknings-som
skyldigheten detäven gäller jämkningnär vid frivillig skattskyldighet. I
de följande paragrafema finns specialregler gäller endast vidsom
frivillig skattskyldighet.

9§

dennaI paragraf har intagits de specialbestämmelser gäller närsom
jämkning skall ske vid frivillig skattskyldighet. En väsentlig skillnad i
förhållande till vad gäller jämkning jämkningär påsom nu attom
grund frivillig skattskyldighetatt upphör huvudregelav skall skesom
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dockjämkningstiden.återstoden Dettatillfälle ochvid ärett enavavse
grundupphör påskattskyldighetenflera undantag. Omhuvudregel med

jämkning påföranleder överlåtelsen intefastigheten överlåtsattav
jämkningsskyldighe-överlåtelsen köparengrund själva övertaromav

köparen intekap. 16 Omoch 8följer 9 § ärDettaten. gav
enligtåterbetalningheller har tilloch inteskattskyldig enligt ML rätt

frivilligbeslutdock enligtkrävs 11 §kap. eller l2§10 ll att om
tillträdet.vidskattskyldighet föreligger senast

övergår tillfastighetsägarenjämkning skeheller skallInte attom
skattskyldighetmedförverksamhetanvända fastigheten i somen annan

Vidare skallandra stycketvilket framgåråterbetalningsrätt,eller av
brand ellerfastigheten förstörsi de falljämkning underlåtas avgenom

råderfastighetsägaren inte Detsammaorsaknågon över.annan som
stycketframgår andrarivs.gäller fastigheten Detta avom

nuvarandetill denmotsvarighettagits in någonparagrafen har inteI
den bestämmelsenstycket Enligttredje ML.bestämmelsen i 9 kap. 5 §

lagändringskatt inteskall någon återföring göras engenomomav
till återbetalningskattskyldig eller harhyresgäst inte längre rättär av

skattskyldighetmedförainte kanmedför uthyrningenskatt, vilket att
skattepliktigskallutredningens förslagEnligtför fastighetsägaren.

möjlig hyresgästensverksamhetslokaleruthyrning oavsettvaraav
därför inte.Bestämmelsen behövs Imervärdesskattehänseende.istatus

fårjämkningsskyldighetenbör påverkaden mån lagändringar görs som
Övergångsbestämmelser.särskildadetta beaktas i

i avsnittenbestämmelserna kommenterasangivna närmareDe nu
och5.9.7. 5.9.9.

10§

ochspecialbestämmelse till 8 kap. 16 c§Paragrafen innehåller en
gjortslöpa avdragskall börjakorrigeringstidenreglerar när omanses

stadgarhuvudregelnavvikelse frånenligt kap. Med9 7 attsom
till-räknas från förvärvetfastigheter skallkorrigeringstid för av ny-,

förränfall inte löpakorrigeringstiden i dessabörjareller ombyggnad
då dettaskall räknas det årkorrigeringstidenavdragsrätten inträtt. I

inträffat.

11§

under vissafastighetförvärvarskall denEnligt 8 kap. 16 § ensomg
och skyldigheterrättigheteröverlåtarensomständigheter attöverta

jämkningsskyldighetenförvärvarenjämka ingående skatt. Om övertar
sådantjämkning.inte någon Försjälva överlåtelsenutlöser att ett
skatt-dock förvärvarenkrävsskall möjligt ärÖvertagande attvara
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skyldig enligt ellerML har till återbetalning enligt kap.10rätt ll
eller 12 Möjligheten överföra jämkningsskyldigheten intefinnsatt

förvärvaren inte bedriver verksamhet medförnär skattskyldighetsom
eller till återbetalning börja bedrivarätt skattepliktigattger men avser
uthyrning efter förvärvet. Den möjlighet tillstår buds i dennasom
situation förvärvaren ansöker frivillig skattskyldighetär enligtatt om

i1 § så god tid beslut hinner fattas Skattemyndigheten innanatt av
överlåtarens skattskyldighet upphör enligt sista3 § stycket.

12§

Bestämmelsen reglerar förhållandet mellan fastighetsägaren hy-resp.
och bostadsrättshavare vid andrahandsuthyming.resgäst Om någon av

de sistnämnda har vidtagit någon åtgärd enligt 6 § medför denattsom
frivilliga skattskyldigheten för andrahandsupplåtelsen upphör så åvilar
jämkningsskyldigheten både honom och fastighetsägaren. Skyldigheten
omfattar för och dem den ingående skatt enligt kap.8var en av som
16 § andra stycket hänför4 sig till bostadsrätten eller hyresrätten.a

13§

bestämmelsenI föreskrivs anmälningsskyldighet i de fall dåen
fastighetsägarens skattepliktiga uthyrning upphör. frivilligaDen skatt-
skyldigheten kan på ansökan fastighetsägaren upphöra hanav om
ansöker detta enligt 6 § andra stycket. Skatteplikten kan emellertidom
upphöra ansökan vissa omständigheter föreligger. sådanEnutan om
omständighet fastigheten överlåts. Skattskyldigheten förär att över-
låtaren upphör den fastighetsägaren tillträder fastigheten.när Avnye
naturliga skäl kan inte överlåtaren frivilligt skattskyldig för ut-vara
hyrning i fastighet denne inte längre innehar. Som framgåren som av

kap.8 16 g§ och kap.9 kan dock11 § fastighetsägaren i de fall den
fastighetsägaren inte jämkningsskyldighetenövertar tvungennye vara

jämka på grund överlåtelsen. skyldighet följeratt Denna direktav av
lagen och i sig inte beroende ansökan emellertidär Detgörs. ärattav
viktigt det kommer till skattemyndighetens kännedomatt över-att en
låtelse fastighet har skett. liggerDet också i överlåtarens intresseav en

Skattemyndigheten får vetskap jämkningsskyldighet haratt över-attom
gått på någon och överlåtaren befriad från denna skyldig-att ärannan
het. Fastighetsägaren skall därför anmäla överlåtelse till skatte-en
myndigheten. Detta lämpligen på blankett köparengörs samma som an-
vänder för ansöka frivillig skattskyldighet.att om

Även i andra fall vid överlåtelse kan skattskyldigheten upphöraän
ansökan. Detta fallet fastighetsägaren övergår tillutan är attom an-

vända fastigheten i verksamhet eller för bostadsändamål. Omegen en



Författningskommentar 171SOU 1999:47

förstörtsdärför denför uthyrningkan användasbyggnad inte längre att
omständig-naturligtvis ocksårivits dettabrand eller ärt.ex. engenom

Även vid sådanaskattskyldigheten upphör.tillhet leder attsom
skattemyndig-anmälan tillförhållanden skall fastighetsägaren göra en

beroendejämkningsskyldighetendockheller i dessa fallheten. Inte är
sammanhangi dettaAnmälan tjänaranmälansådan görs.att en-enav

skattemyndigheten.upplysning tilldast som

11 kap.

§1

Ändringen och in-återföringsskyldighetreglernaföranleddär att omav
tygsförfarande försvinner.

2§

paragrafeniparagrafen. Bestämmelseninförts ipunkt harEn 4ny
faktura. denskall utfärda Iskattskyldigreglerar det fall då nyaenen

till förvärvareöverlåter fastighetdenpunkten föreskrivs4 att enensom
utfärdaskyldigjämkningsskyldighetenskall är attöverta ensom

framgårinnehållskall ha detjämförlig handlingfaktura eller somsom
jämkningsskyldighetföreskrivs denkap.5 I 8 20 § övertaratt somav

innehai sina räkenskaperför jämkningenskall grund en avsom
i kap.11jämförlig handlingfaktura ellersäljaren utfärdad avsessom

förvärvaren faktiskt kommerrollspelar alltså inte någon attDet om
underlagalltid hamåstebehöva jämka. Förvärvaren ett om en

faktureringsskyldighetSäljarensjämkningssituation skulle uppstå. är
eller inte.begär fakturaoberoende köparenav om

2a§

ifaktureringsskyldighetföreskrivitspunktparagrafen har i 4I ennyen
harstycket 2kap. andrafastighet enligt 9 7 §det fall då köparen av en
be-fastighetsägarenden tidigareingående skatttill avdrag förrätt som

förutsätt-underföreligger endastdragit Avdragsrätttalat intemen av.
skattskyldigfrivilligtinte varitden tidigare fastighetsägarenning att

denanvändning. Omfastigheten i bruk förinte heller tagitoch annan
avdrags-avdragsrätt måsteerhålla sådanfastighetsägaren skall ennye
utfärdadfastighetsägarenstyrkas medenligt kap. 19 §8rätten en av

skyldigenligt kap. 3 §jämförlig handling. Säljaren llellerfaktura är
begär det.handling endast köparenutfärda sådanatt omen
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3§

Ãndringama har kommenterats under och2 2 §§.a

5§

I tredje stycke vad faktura eller jämförlig handlingett nytt anges en
skall innehålla då den utfärdas på grund köpare fastighetattav en av en
antingen jämkningsskyldighet eller draövertar ingåenderätt attges av
skatt tidigare fastighetsägare dragit vid uppförandetsom av av en
byggnad. Se vidare kommentarerna till 2 och 2 a

Det nuvarande tredje stycket bildar fjärde stycke.ett

13 kap.

28 §

Paragrafen kan upphävas eftersom bestämmelserna återförings-om
skyldighet inte längre skall finnas kvar.

28a§

förstaI stycket har införts hänvisning till andra stycket nedan.seen
Skälet till orden avdrag gjorts för tagits bort har kommente-att som

under 8 kap. 16 Tillägget orden för den har tillkommitrats förc av
skapa enhetlighet med lydelsen övriga bestämmelseratt i kapitletav

och inte ändra bestämmelsens innebörd.är övrigtI beror änd-avsett att
ringarna på paragrafer med jämkningsbestämmelser har införts.att nya

I andra stycket föreskrivs avvikelse från huvudregeln i förstaen
stycket. Bestämmelsen har kommenterats under avsnitt 5.11.

Sista stycket för vilken redovisningsperiod avdrag skall jäm-anger
kas vid konkurs. Bestämmelsen tillämplig i de fall då skattskyldigär en
försätts i konkurs och konkursboet inte vill konkursgäldenärensöverta
jämkningsskyldighet.

28b§

Bestämmelsen har kommenterats under avsnitt 5.11.

Övergångsbestämmelserna

Som framgår övervägandena i avsnitt 5.13. skall frivilligav
skattskyldighet gäller enligt de äldre bestämmelserna vid ikraft-som
trädandet fortsätta gälla enligt de bestämmelserna kravatt påutannya
ansökan eller beslut kan upphöra på ansökan fastighetsägarenmen av
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Återföringen vidslopasfem år.minstiskattskyldigheten varatom
âterförings-omfattasfastigheterför deikraftträdandet även avsom

fallvissaiochbestämmelserna ersättsde äldreskyldighet enligt av en
återföraskyldigafastighetsägare attärjämkningsskyldighet. De som

jämkaskyldigabliförutsättningarvissa attunderkaningående skatt
skyldigheteröverlåtarensöverförainförsmöjlighetistället. Den attsom

dessaigällerfastighetsägare äventilljämkningförrättigheteroch ny
fall.

fastighetförvärvstadgarbestämmelsernaiPunkten 3 att somav
äldredeenligthuvudsakligenjämkasskallikraftträdandetföreskett
efterskeranvändningändradelleravyttringbestämmelserna även om
äldreenligt dendefinierasskallInvesteringsvaranikraftträdandet.

korrigeringstidenochstyckettredjeochandra16 §kap.lydelsen 8 aav
i dessaalltsåKorrigeringstiden ärd §§.enligt 16 c-16beräknasskall

förvärvet.år frånfall endast 6
följerikraftträdandetskett föreharfastighetöverlåtelseOm avav

deunderskall skeombyggnadellertill-förjämkningpunkten 4 att ny-,
kap.och 8stycket4förstab§kap. 16i 8förutsättningar angessom

lydelse.i dess äldref §16
vidjämkningbestämmelsernadeföreskriverPunkten 5 att omnya

ikraft-eftermeddelaskonkursbeslutde fall dåiskall tillämpaskonkurs
trädandet.

i debeslutsärskiltnågotinte krävsdetpunkt 6följerSlutligen attav
förskattskyldigredanikraftträdandetvid ärfastighetsägaredåfall en

äldrei desskap. §enligt 9 1beslutfastigheteruthyrning genomav
lydelse.



174 örfattningskommentarF SOU 1999:47

7.2 Förslaget till lag ändring iom

skattebetalningslagen 1997:483

11 kap.

1 §

Ändringen i andra stycket föranledd bestämmelsernaär iattav
mervärdesskattelagen återföring skatt bort.tasom av

16 kap.

9 §

Ändringama föranleddaär bestämmelserna i mervärdes-attav
skattelagen det särskilda intygsförfarandet vid återföring skattom av
upphör gälla.att

11§

Skälet till varför hänvisningen tagits bort bestämmelsernaär iatt
mervärdesskattelagen det särskilda intygsförfarandet vid återföringom

skatt upphör gälla.attav

19 kap.

7 §

Ändringen föranledd bestämmelsernaär i mervärdesskattelagenattav
återföring skatt under pågående konkurs upphör gälla.om attav
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iändringtill lagFörslaget7.3 om

9282370lkommunalskattelagen

Anvisningen
till 23 §
punkt 23

mervärdesskattelagenÄndringen ibestämmelsernaföranleddär attav
gälla.upphörskattåterföring attavom



176 Författningskommentar SOU 1999:47

7.4 Förslaget till ändring i lagen 1996:761
inkomstskatteregler medom m.m.

anledning ändrade bestämmelserav om

aktiekapitalets storlek

6§

Ändringen föranledd bestämmelserna iär mervärdesskattelagenattav
återföring skatt upphör gälla.attom av
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Kommittédirektiv

Översyn uthyrningvidmervärdesskattereglerna avav
verksamhetslokaler

1997:127Dir.
oktober 1997.regeringssammanträde den 30Beslut vid

uppdragetSammanfattning av

generelluppgift översynmedtillkallas görautredaresärskild attEn en
vid uthyrningmervärdesskattförskattskyldighetreglerna avomav

Översynens skallutredarensyftefrämsta ärverksamhetslokaler. att
rättsligaochadministrativaminskar dereglertillförslaglämna som

och skatte-skattskyldigaförtillämpningenförenklarochproblemen
mind-detillhänsynsärskiltarbeteskall i sittUtredaren tamyndigheter.

regelsyste-hanteramöjligheterfastighetsägamasoch medelstora attre
met.

Bakgrund

skattskyldig-fastighet inteuthyrningmedfördejuli 1979den 1Före av
underhållreparation,uppförande,utgick vidhet. Skatt avm.m.som

Dettafastighetsägaren.förkostnadfaktiskdärförblevhyresfastighet en
verksam-mervärdesskattepliktigbedrevrörelseidkareinnebar att som

föravdragsrätthade någonintelokalerellerfastigheteri förhyrdahet
därmed iochlokalkostnadeningick imervärdesskattingåendeden som

försituationenmedjämförtskillnadfanns detavseendetdethyran. I en
lokaler.iverksamhetenbedrevrörelseidkareskattskyldig egnasomen

loka-uppförandeförpåfördes,dennemervärdesskatt t.ex.Den avsom
skatt. Föringåendeavdragsgill attutgjordeverksamheten,förler un-

skattskyldigamellanbeskattningenineutralitetenbristandedanröja den
där-infördeslokalerförhyrdarespektiveiverksamhetbedrev egnasom

rskr.1978/79:SkU52,bet.1978/792141,juli prop.från den 1979för l
blifastighetsägareförmöjlighet att1979:3041978/792393, SFS en

s.k.rörelselokalerochrörelsefastigheterför uthyrningskattskyldiga av
skattskyldighet.frivillig
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De regler frivillig skattskyldighet infördes 1979 i grund-ärom som
läggande avseenden oförändrade idag. Under årens loppän har dock ett

Ändringamaflertal justeringar gjorts. har i vissa fall syftat till klar-att
eller förenklagöra tillämpningen reglerna. andraI fall har reglemasav

tillämpningsområde förändrats. Som exempel på det kan nämnassenare
förändringar reglerna vid uthyrning till kommuner och möjlighetenav

medge frivillig skattskyldighetatt vid andrahandsuthymingäven när
detta sker för skattepliktig verksamhet. Av väsentlig betydelse ävenvar
den breddning mervärdesskattebasen gjordes 1991 årsav som genom
skatterefonn. innebarDenna antalet skattskyldiga kraftigt utökades.att
Reglerna uthyrning verksamhetslokaler återfinns i hu-om av numera
vudsak i kap.9 mervärdesskattelagen 1994:200, ML. Riksskattever-
ket har utfärdat anvisningar Riksskatte-verkets anvisningar m.m. om
skattskyldighet för uthyrning eller upplåtelse rörelselokal, RSV Imav
1986:3. Anvisningama dock i vissa delarär inte längre aktuella.

Kritik den nuvarande ordningenmot

Reglerna har sedan sin tillkomst kritiserats i olika avseenden. Vissa av
dessa problem har lagändringar till. Hanteringenrättatsgenom av reg-
lerna frivillig skattskyldighet medför dock fortfarande både i admi-om
nistrativt och rättsligt hänseende betydande arbetsinsats för skatt-en
skyldiga och skattemyndigheter.

Administrativt har beskattningen uthyrning verksamhetsloka-av av
ler resurskrävande och tungrodd.ansetts Riksskatteverket i För-uppger
slag till förenklingar i skattelagstiftningen RSV Rapport 1995:10 s.
201-203 bl.a. följande. Handläggningen ärenden frivillig skatt-av om
skyldighet för fastighetsupplåtelser skatteförvaltningensär mesten av
betungande arbetsuppgifter beträffande mervärdesskatten. Det arbete

skatteförvaltningen utför med sådana frågor sällan några ökadesom ger
skatteintäkter åstadkommer främstutan kameralt riktig redovisning.en
De administrativa besvären med regelsystemet mycket omfattandeär
och kan exemplifieras med fastighetsägarna skall underrättaatt skatte-
myndigheten förändringar i hyresförhållandena. Om förändringarnaom
innebär den skattepliktiga uthymingenatt utvidgas eller inskränks
måste Skattemyndigheten fatta beslut. En enstaka fråga kannya ta
mycket lång tid handlägga hos Skattemyndighetenatt och resulterar
sällan i några skatteintäkter för Riksskatteverket beräknarstaten. att en
besparing 50 årsarbetskrafter torde möjlig bestämmelsernaav vara om
förenklades. Vidare borde besparingar uppkomma för näringsli-även

Riksskatteverket föreslår ivet. genomgripanderapporten att översynen
lagstiftningen frivillig skattskyldighet bör ske i formav om ut-av en

redning.
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betungandeadministrativt kanreglernaFörutom rentatt ansesvara
materielltmateriellt komplicerade. Föri vissa avseendende attäven

mervärdesskatte-förutom kunskaperreglerna krävskunna tillämpa om
i fastighetsrätti civilrätt och då specielltlagstiftningen kunskaperäven

skattemyndigheterskattskyldiga ochhyresrätt. leder tilloch Detta att
följa Särskilt de mindreför kunna reglerna.lägger attstora resurserner

överblicka reglerna.problem hantera ochfastighetsägarna torde ha att
till-skattemyndighetemasriskerarreglemas komplexitetGenom även

lämpning bli olika i landet.att
beskrivninguttömmandemöjligt i direktivet någoninteDet är att ge

lagstiftningen.skattskyldigas problem medochskattemyndighetersav
naturligen för kunnakartläggning utredarensådan måsteEn göra att

lagstiftning. Reglernaförändringar nuvarandefram förslag tilllägga av
ochför ingående skatt i kap. 6 §§ MLåterföring avdrag 9 5 ärom av

Även kommu-generellt medfört problem.områdedock storaett som
visat sig skapai olika sammanhangmedverkan i harsystemetnernas

oklarheter.

Skälen till översyn

generelljuli Någonvarit i kraft sedan den 1 1979.Reglerna har översyn
både skatt-gjorts reglerna.under denna period inte Dehar anses avav

avseenden administrativtskattemyndigheter i vissaskyldiga och resurs-
förenklarsvårtillämpade. förslagrättsligt Genomkrävande och som

ochskattemyndighetemabåde förreglerna kan besparingar uppnås
fastighetsägarna.

Uppdraget

uppgift generelltillkallas medsärskild utredareEn översyngöraatt en
vid uthyrningför mervärdesskattskattskyldighetreglerna avomav

Översynens skallsyfte utredarenfrämstaverksamhetslokaler. är att
rättsligaminskar administrativa ochregler delämna förslag till som

för skattskyldiga och skatte-förenklar tillämpningenproblemen och
mind-i arbete särskilt hänsyn till demyndigheter. Utredaren skall sitt ta

regelsyste-möjligheter hanterafastighetsägamasoch medelstora attre
met.

ochskattskyldigade erfarenheterskall redovisaUtredaren som
skattskyldighetnuvarande regler frivilligskattemyndigheter har av om

verksamhetslokaler.vid uthyrning av
skattelagstiñ-förslag till förenklingarhar i sittRiksskatteverket av

obli-det bör utredas1995:10ningen RSV Rapport ansett att om en
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gatorisk skattskyldighet kan införas omfattar uthyrning till nä-som
ringsidkare bedriver mervärdesskattepliktig verksamhet. Utredarensom
skall därför särskilt analysera frivillig skattskyldighet fortsätt-ävenom
ningsvis bör tillämpas eller någon form obligatorisk skattskyl-om av
dighet kan och bör införas.

Som led i anpassningen till rådets sjätte direktiv 77/3 88/EEGett av
den maj17 1977 harmonisering medlemsstaternas lagstiftningom av
rörande omsättningsskatter Gemensamt för mervärdesskatt:system-
enhetlig beräkningsgrund EGT L 145, 13.6.1977, 1 har dennr s.

januari1 1995 särskilda regler jämkning ingående skatt införts iom av
kap.8 16 a-f ML prop. 1994/95:57, bet. 1994/95:SkU7, SFS

1994:1798, Mervärdesskatten och harEG. Det framförts reglernaatt
kan befaras skapa omotiverade effekter vid avyttring fastigheter. Avav
denna anledning, och då reglemas tillämpning fastigheteravseende ge-
nerellt till bestämmelsernaangränsar återföringsskyldighet vid fri-om
villig skattskyldighet, skall utredaren beakta dessa regler och vidäven
behov föreslå förändringar dem.av

Frivillig skattskyldighet kan för närvarande i princip endast ske i
fråga uthyrning till den bedriver verksamhet medför skatt-om som som
skyldighet i Sverige. kan hävdasDet detta innebär konkurrensenatt att
snedvrids i förhållande till andra hyresgäster, förhållandei tillt.ex. ut-
ländska näringsidkare hyr verksamhetslokal här. Utredaren skallsom

det finns skäl tillöverväga ändringar reglerna i detta hänseende.om av
Utredaren skall vid förslagens förenlighetöversynen pröva med

gällande EG-regler. Utredaren skall tillvara de erfarenheter and-ta som
medlemsländer har EG-reglema uthyrning verksamhetslo-ra av om av

kaler.
Om det visar sig nuvarande EG-regler förhindrar utredaren frånatt
lämna de lämpligaste förslagen till författningsändringar,att skall utre-

daren redovisa förslag till huräven Sverige på sikt skall eftersträva att
förändra EG-reglema området.

Utredaren skall lägga fram de förslag till författningsändringar som
föranleds översynen.av

Om utredaren lämnar förslag kostnadskonsekvenser skallsom ger
förslag till finansieringäven anges.

Generella direktiv

För utredningsarbetet gäller regeringens direktiv till samtliga kommit-
téer och särskilda utredare offentliga åtagandenprövaattom
dir. 1994:23, redovisa de regionalpolitiska konsekvensernaattom
dir. 1992:50, redovisa jämställdhetspolitiska konsekvenserattom
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ochbrottslighetenförkonsekvenserredovisaoch1994: 124dir. attom
dir. 1996:49.arbetetbrottsförebyggandedet

uppdragetRedovisning av

decem-den 31sitt arbeteredovisa resultatetskallUtredaren senastav
ber 1998.
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