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Sammanfattning

Utredningsuppdraget

behandlas i detta betänkandedel utredningsuppdragetDen tarsomav
fastighetsskatten avseendesin utgångspunkt i den kritik riktats motsom

fritidshus-dess effekter för den bofasta befolkningen i vissa attraktiva
områden. beskrivs dessa effekter följddirektivenI attavsom en

fastighetsprisema och därmedkapitalstarka fritidsbor driver upp -
för den bofastataxeringsvärdena så fastighetsskatten det svårtgöratt-

hävdats, medförbefolkningen bo kvar. Därigenom, har detatt
upprätthållafastighetsskatten negativa effekter möjligheterna att en

frågan undantaglevande och landsbygd. aktualiserarskärgård Detta om
ifrån regler fastighetsskatt för hushåll dennagenerella typ avom

områden.

Principiella utgångspunkter

bofasta befolkningenproblem fastighetsskatten medför för denDe som
direktiven huvudsakligeni attraktiva fritidshusområden beskrivs i som

sig områden med utprägladregionalpolitiskt problem. Det rörett om
för denlandsbygdskaraktär där de allmänna inkomstförutsättningama

fastighetsprisema, ochbofasta befolkningen begränsade och därär
hög.därmed taxeringsvärdenivån,även är

medför ikan de problem fastighetsskattenvissa avseendenI som
alladessa områden del generellt problem rörett somses som en av mer

områden där fastighetsprisemahushåll med låga inkomster bosatta i
fastighets-problem har sin grund istigit kraftigt. generellaDetta att

avkastning.utformad skatt icke-monetärskatten påär som en en
problemetKommittén har därför ställt sig frågan det regionalaäven om

får tillämpning ilämpligast löses reglering endast singenom en som
regleringvissa områden eller den lämpligaste lösningen är en somom

fångar det generella problemet.även upp mer

geografisk inriktningKonstitutionella aspekter på särregleringar med

visst område,lagreglering med nämnande pekarEn ut ettsom namns
skallnamngiven församling, i vilken den skattskyldiget.ex. varaen
regerings-för omfattas kan inte uppfyllabosatt regleringen,att av anses
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formens krav på generellt tillämpbar lagstiftning. Det skulle visserligen
kunna hävdas sådan form lagstiftning i konstitutionellatt utgör etten av
praxis etablerat undantag från generalitetskravet. På beskattningens
område bör dock denna form lagstiftningsteknik undvikas. ställetIav
bör särreglering med regional inriktning generell utformning.en ges en
I sådan reglering skall objektiva och sakliga kvalifikationskriterieren
användas för fastställa vilka skattskyldiga, med hänsyn tillatt som
bosättningsortens karaktär, bör omfattas regleringen.av

Vad kännetecknande för de områden omfattas det regionalaär som av
problemet

Till grund for diskussion hur reglering riktad vissamoten om en
regioner skulle kunna utformas har visst kartläggningsarbeteett
genomförts. Vi har bl.a. undersökt i vilken utsträckning områden som
kännetecknas hög taxeringsvärdenivå förhållande till den lokalaiav
inkomstnivån områden omfattas det regionalamotsvaras av som av
problem beskrivits Resultaten visar områden,ävenattsom ovan. om

kan betecknas attraktiva fritidshusområden det slagsom som av som
beskrivits ingår i denna krets så taxeringsvärdenivån väl såärovan,
hög i förhållande till den allmänna inkomstnivån på andra håll.även
Det sig främst områden i storstadsregionemarör och andraom
expansiva där hushållsinkomsten generellt hög.orter ärsett

Det särskiljer de områden, kan vårsom som anses passa
definition det regionala problemet, från andra områden iställetär attav
taxeringsvärdenivån hög samtidigt den allmänna inkomstnivånär som
hos den bofasta befolkningen låg. Generellt det sigär rörsett om
områden där alla hushåll bosatta i småhus och därärmerparten av
andelen fritidshus relativt hög.är

Finns det behov särreglering fastighetsskatten för hushållav en av
bosatta attraktiva fritidshusområdeni

Med utgångspunkt från de förhållanden gäller för hushåll ärsom som
berättigade till bostadsbidrag eller bostadstillägg har vi undersöktäven
behovet någon form forstöd hushåll bosatta i den områdentypav av av

på beskrivningen Analysema visar för mångaattsom passar ovan.
dessa hushåll boendekostnadema, ställda i relation till hushålls-ärav

inkomsten, betydligt högre genomsnittet bland de hushållän ärsom
berättigade till bostadsbidrag eller bostadstillägg. Vi har därför ställt

frågan de befintliga bostadsbidragssystemen utformade såär attoss om
de kan tillräcklig lindring for de berörda hushållen elleranses ge en om
det finns behov ytterligare forstöd just denna kunnaFör attav grupp.
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besvara denna fråga har vi typhushåll undersöktvissa ochanvänt oss av
vilken effekt de befintliga bostadsbidragssystemen har deras
boendekostnader. slutsats för hushållVår berättigade tillär äratt som
och utnyttjar något de befintliga bostadsbidragssystemen ärav
boendekostnaden efter bidrag i fall mycket hög i förhållande tillmånga
hushållsinkomsten. sig i regel hushåll med mycket lågaDet rör om

Äveninkomster. i andra delar landet och andra upplåtelseformer kanav
det finnas hushåll för vilka boende-kostnadema efter bidrag likaär
betungande. faktumDet dock inte det boendekostnademamotsäger att
för hushållmånga i de attraktiva fritidshusområden vi studerat ärsom
mycket betungande och bostadsbidragen många gånger äratt
otillräckliga. skäl till detta bostadsbidragen konstrueradeEtt såär äratt

inget bidrag för den del boendekostnaden överstigeratt ges av som en
viss nivå. förändring dessa med syfteEn regler lösa denävenattav
generella problematik vi behandlar, riskerar emellertid komma iattsom
konflikt med de grundläggande principerna bakom dagens försystem
bostadsbidrag Därföroch bostadstillägg. förändringar iär
bostadsbidragssystemen inte lämplig gå för finnaväg att atten en
lösning för fokusde hushåll står i för detta betänkande.som

Förutom bostadsbidragssystemen har vi någonäven övervägt om
form bidragriktade och stöd, i syfte utveckla närings- ochattav
sysselsättningsförhållandena i de områden i fokusstår här, skullesom
kunna bidra till lösa det regionala problem fastighetsskattenatt som
medför. Vår slutsats den långsiktiga lösningen depåär ävenatt om
grundläggande strukturella problemen i dessa områden bör sökas inom
andra områden skattesystemet så åtgärder inom detta områdeän är
nödvändiga för lösa de akuta problem fastighetsskatten medför.att som

Hur kan regional utformasavgränsningen

Givet särreglering skall utformas den endast tillämpasså påatt atten
skattskyldiga bosatta i vissa områden bör detta uppnåsärsom genom

i lag vissa kvalifikationskriterier avseende förhållandenaatt man anger
i det område där hushållet bosatt. bakgrund vår definitionMotär av av
problemet och resultaten kartläggningsarbetevårt bör två kriterierav
användas. bör den genomsnittligaDet inkomstnivån förena avse
egnahemshushåll i den församling där hushållet bosatt och det andraär
den genomsnittliga taxeringsvärdenivån i de riktvärdeområden ärsom
belägna i församlingen.

sådan metod enligt kommitténsEn mening, den bästär, som upp-
fyller de krav bör ställas på avgränsningsmetod i dettasom en

Ävensammanhang. förknippaddenna metod dock med radär en
problem, framförallt vad gäller möjligheterna med god precisionatt
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de områden bör omfattas särreglering. Varjeavgränsa som av en
lösning utformas så endast hushåll ibosatta områdenattsom som
uppfyller vissa kvalifikationskriterier kan medges skattelindring,en
medför klar risk för hushåll lever under likartade inkomst-atten som
och boendeförhållanden bortsett från de bosatta i områden medäratt
skilda inkomst- och taxeringsvärdeförhållanden kommer behandlasatt
olika. Vi har funnit det finns viss risk områden med iäven att atten

likartade inkomstförhållanden kommer behandlas olika. Dessastort sett
risker beaktasmåste ställning ska till reglering förnär tas om en
fastighetsskatten bör innehålla några geografiska kvalifikationskriterier
eller den ska oberoende förhållandena i det område därgörasom av
hushållet bosatt.är

begränsningsregel förEn fastighetsskatten

Kommittén föreslår begränsningsregel för fastighetsskattenatt en
införs. Begränsningsregeln skall endast gälla skattskyldiga ärsom
fysiska och bosatta i småhus på fastighetär utgörpersoner som som
småhusenhet eller lantbruksenhet. Regeln innebär att uttaget av
fastighetsskatt för hushåll med låga inkomster och högtett
fastighetsskatteunderlag avseende permanentbostaden, skall begränsas

fastighetsskattenså inte överstiger viss andel hushålls-att en av
inkomsten. det fall särreglering skall införasFör endast siktetaren som
på det regionala problemet kan de kvalifikationskriterier avseende
hushållets bosättningsort, redovisats kopplas till begräns-som ovan,
ningsregeln. reglering geografiskaEn kvalifikationskriterierutan
fångar dock det generella problem fastighetsskattenäven upp mer som
medför för alla hushåll har låga inkomster och hög fastighetsskattsom
för permanentbostaden.

Begränsningsregeln består två delar. första delen bestårDenav av
kvalifikationskriteriertvå tillsammans eventuellamed geografiskasom,

kvalifikationskriterier, bestämmer vilka hushåll skall kommasom
ifråga för begränsning fastighetsskatten. två kvalifikations-Dessaen av
kriterier utformade såär att om

i underlaget för fastighetsskatt fastighetavseende den där hushållet
bosatt överstiger visst belopp, underlagsgränsen,är ett

och
ii hushållsinkomsten understiger visst belopp, gränsbeloppet,ett

så kan hushållet komma ifråga för nedsättning fastighetsskatten.en av
Den andra delen reglerar nedsättningens storlek. Reglerna i denna

del utformade så fastighetsskatteuttaget för perrnanentbostaden,är att
för de hushåll uppfyller kvalifikationskriteriema, inte skall uppgåsom
till viss procentandel, motsvarande begränsningstalet,änmer en av
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fastig-hushållsinkomsten. får dock inte såNedsättningen stor attvara
fastighetsskatt normalt utgårhetsskatteuttaget blir mindre denän som

för taxeringsvärde motsvarande underlagsgränsenfastighet med etten
förlagtekniska lösningen innebär underlagetpå kronor.T Den att

förfastighetsskatt med åtföljande konsekvens skatteuttaget.begränsas
förändringarinte innebär någraDet bör dock påpekas dettaatt av

hushåll samlade inkomstertaxeringsvärdet sådant. För varssom
fastighetsskatten tillBöverstiger gränsbeloppet, reduceras procent av

avtrappningstalet,hushållsinkomsten plus viss andel, motsvarandeen
hushållsinkomsten överstiger inkomstgränsen,den delav somav

inkomstreduktionen med stigandeDenna konstruktion innebär att avtar
skulle gällatills dess skatteuttaget det belopp utanmotsvararatt som

multiplicerat medbegränsningsregeln, dvs. skatteunderlaget
skattesatsen småhus, dagslägetför i 1,5 procent.

utgångs-begränsningsprövningen sinbli rättvisande måsteFör taatt
bostadsförhållanden.inkomstsituation och Ipunkt i hushållets samlade

sambeskatt-i dagsläget endastden skatterättsliga lagstiftningen detär
förmögenhetsskattstatligningsbegreppet i lagen 1997:32321 § iom

andraavsaknadkan slags hushållsbegrepp. Isägas utgöra ett avsom
därför hushålls-skattelagstiftningen börlämpliga hushållsbegrepp inom

skalldebegreppet begränsningsregeli motsvaras personer somaven
bestämmelsen.sambeskattas enligt den nämnda

spegla hushålletsmöjligt, börEftersom inkomstbegreppet, så långt
beskattningsbarahushållets samladeaktuella betalningsförmåga, är

börinkomstbegreppförvärvsinkomst kapital detoch inkomst somav
finnsregional inriktningbegränsningsregeln endastanvändas. Ges en

minskat inkomstränteutgifterdet sådanaanledning låtaävenatt avsom
begränsningsgrundande inkomsten.kapital ingå i den

Två alternativa modeller

ochregeringför beslut åtredovisa underlagKommittén har här valt att
problempå detför lösningriksdag form alternativa modelleri tvåav

ochinkomsterhar lågafastighetsskatten medför för hushåll ärsomsom
redovisasbetänkandettaxeringsvärden.bosatta i fastigheter med höga I

modeller.dessaförknippade medde fördelar nackdelaroch ärsom
kvalifikationskriterier avseendemodellen innehåller vissaDen ena

sådanskattskyldige bosatt. Endenförhållandena det område däri är
fastighets-problemregionalpolitiskalösning syftar till lindra deatt som

dockfritidshusområden. Denskatten medför vissa attraktivai är
det finnseftersombehäftad principiella betänklighetermed en uppen-

olika ifall behandlaslikabar konstruktionen medförrisk för attatt
mellan skatt-uppstårbehandlingenbeskattningen. olikforrnigaDen
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skyldiga bortsett från de bosatta i områden med skildaärattsom,
inkomst- och taxeringsvärdenivåer, lever likartadeunder inkomst- och
boendeförhållanden.

modell inte innehållerEn geografiska kvaliñkationsreglersom
uppvisar inte denna brist likformig behandlingpå skattskyldiga.av

skulle sådan lösning,Däremot endast riktas till hushåll bosatta ien som
egnahem, tvekan ha någon slags effekt for den skattemässigautan
neutraliteten mellan boende i olika upplåtelseformer.

Eftersom kommittén, i enlighet med regeringens önskemål,
behandlat frågan fastighetsskattens iinverkan attraktiva fritidshus-om
områden med förtur har inte behandlat frågan vilkaännu om
allmänna principer bör ligga till grund för den löpande fastighets-som
beskattningen främsti målsättningen neutralitet i beskatt-stort, om
ningen boende i olika upplåtelsefonner. förDetta med sig denattav
problematik generell sammanhänger med fastighets-naturav som
skattens konstruktion skatt icke-monetärpå avkastning ävensom en
måste belysas detta övergripande principiella perspektiv. Vi attur avser
återkomma i frågan i vårt fortsatta arbete.



17SOU 1999:59

Författningsförslag

tillolika förslagredovisa tvåKommittén har valtAnmärkning: att
delsinriktning,regionaldels förslagbegränsningsregel, ettett utan

författningsforslagenförinriktning.förslag med sådan Gemensamten
och Detbestämda gränsvärdende inte några procentsatser.är att anger

skatt-följeravserinriktningförfattningsförslag med regional som
med vissavärdeområdenii småhus belägetskyldiga bosattaärsom

inriktning kan,regionalbegränsningsregel medegenskaper. En som
skattskyldigaomfattarutformas så deni kapitel ävennämnts att som

egenskaper.vissa Iförsamlingar medbosatta i småhus beläget iär
författnings-endastskull dockredovisas för enkelhetensbetänkandet

med vissavärdeområdenförslaget rörande småhus belägna i egen-
skaper.

tillFörslag1

förunderlagbegränsningLag avom

statlig fastighetsskatt
regional inriktningFörslaget med

föreskrivs följande.Härigenom

bestämmelserInledande

enligt lagenfastighetsskattförbestämmande underlag§ Vid1 av
skattenförunderlagetbegränsasstatlig fastighetsskatt1984:1052 om

i denna lag.omfattningunder de förutsättningar och i den som anges
medgesfastighetsskatt kanskattskyldig tillFysisk ärsomperson

ibelägenför fastighetför fastighetsskattbegränsning underlagetav
detförlantbruksfastighetellerSverige småhusenhetutgörs avsom

fastighetsskatt tillhörandesmåhus meddetunderlag for som avser
bosatt begränsnings-skattskyldigetomtmark på fastigheten där den är

bostaden.
Är flerataxeringsenhet vari ingården skattskyldige bosatt på en

tomtmarktillhörandemedvärderingsenheter småhusutgör ansessom
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begränsningsbostaden den värderingsenhet för småhus medutgöra
tillhörande tomtmark har åsatts det sammanlagt högsta värdet.som

Är den skattskyldige bosatt på fastighet lantbruksenhetutgörsom
begränsningsbostaden det småhus med tillhörandeutgöra tomt-anses

mark enligt 8 kap. 3 § fastighetstaxeringslagen 1979:1152 utgörsom
brukningscentrum.

bestämmelsenAv i 9 § tredje stycket framgår dödsbo underävenatt.
vissa förhållanden kan medges begränsning.

2 § Beteckningar och uttryck används i denna lag harsom samma
innebörd i lagen 1984:1052 statlig fastighetsskatt ochsom om
fastighetstaxeringslagen inte1979:1152 eller framgårannatom anges

sammanhanget.av
Med den enligt kap. fastighets-1 5 §ägare ävenavses som

taxeringslagen skall likställas med ägare.
Med sambor sådana skattskyldiga enligt kommunal-65 §avses som

skattelagen 1928:370 skall jämställas med gifta.
Med taxeringsår taxeringsår enligt taxeringslagen 1990:324.avses
Bestämmelserna i denna lag fastighet småhusenhet ellerärom som

lantbruksenhet gäller också beträffande delar fastighet, fleraav
fastigheter eller delar fastighet sådan enhet, intesåvidautgörav som

sägs.annat

Lagens geografiska tillämpningsområde småhusför på fastighet som
småhusenhetutgör

3 § Småhusenheten skall belägen värdeområdeinom för småhus-vara
enheter i vilket den kvot erhålls att,som genom

småhusenhetemas sammanlagda taxeringsvärden, exklusive
värdet värderingsenhet obebyggd dividerastomtmark,utgörav som
med värdefaktorema storlek för enheterna inomsumman av
värdeområdet,

överstiger den kvartilgränsen avseende taxeringsvärdet,övre
exklusive värdet värderingsenhet obebyggd tomtmark,utgörav som
dividerat med värdefaktom storlek för samtliga småhusenheter i landet.

Dessutom krävs värdeområdet till någon del beläget inomäratt en
församling i vilken den kvot erhålls att,som genom

de sammanlagda inkomsterna, beräknade enligt 5 §summan av
femte stycket, för i församlingen bosatta hushåll, där någon i hushållet

bosatt i församlingen och i församlingen belägen fastighetär äger som
bebyggd småhusenhet eller lantbruksenhet i vilken ingårutgör

värderingsenhet för småhus,
4. divideras med antalet församlingen,sådana hushåll i
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landet helhet.motsvarande kvot förunderstiger som

fastighettillämpningsområde för småhus pågeografiskaLagens som
lantbruksenhetutgör

småhusvärdeområde förbeläget inomSmåhuset skall4 § vara
erhållslantbruksenhet i vilket den kvot att,genomsom

ochbostadsbyggnadsvärdenomräknadesmåhusens sammanlagda
värderingsenhetexklusive värdettomtmarksvärden,omräknade somav

värdefaktoremamedtomtmark, dividerasobebyggdutgör summan av
inom värdeområdet,storlek för småhusen

i punktkvartilgräns 3 § 2.överstiger den avsessom
inomdel belägetvärdeområdet till någonkrävsDessutom äratt en

erhållsförsamling vilken den kvoti att,genomsom
beräknade enligt §sammanlagda inkomsterna, 5desumman av

hushåll, där i hushålletnågonför i församlingen bosattafemte stycket,
belägen fastigheti församlingenförsamlingen ochbosatt i ägerär som

lantbruksenhet i vilken ingårellersmâhusenhetbebyggdutgör
för småhus,värderingsenhet

församlingen,sådana hushåll iantaletdivideras med4.
helhet.motsvarande för landetkvotunderstiger som

medskerpunkterna 1-2punkterna 1-2 och 4 §Prövning enligt 3 §5 §
fastighetstaxeringgrundläggande beslutenledning de somomav

respektivesmåhusenheterfastighetstaxering förallmänmeddelats vid
lantbruksenheter.

sker medoch punkterna 3-5punkterna 4 §Prövning enligt 3 § 3-5
förårlig inkomsttaxeringbeslutengrundläggandeledning de omav

respektiveför småhusenheterfastighetstaxeringdå allmäntaxeringsåret
genomförs.lantbruksenheter

medpunkterna skeroch § 3-5enligt punkterna 3-5 4Prövning 3 §
gäller förförsamlingsindelning och dedenledning gränser somav

decemberförsamlingar den 1999.31
punkterna gälleroch § 3-5enligt punkterna 3-5 4Vid prövning 3 §

att,
med någonsambeskattasinte skall annan personpersoner som

förmögenhetsskattstatlig1997:323enligt § lagen utgöra21 ansesom
hushåll,ett

nämnda lagsambeskattas enligtskall utgöraansespersoner som
hushåll.ett

punkternaoch 4 § 3-5enligt punkterna 3-5Vid prövning 3 § utgörs
beskattningsbara förvärvs-hushålletshushållsinkomsten avav summan
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inkomst enligt kommunalskattelagen l928z370 och inkomst kapitalav
enligt lagen 1947:576 statlig inkomstskatt.om

6 § Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer, prövarsom
i anslutning till allmän fastighetstaxering för småhusenheter respektive
lantbruksenheter vilka värdeområden uppfyller villkoren ochi 3 §som
4

Prövning enligt 3 § och skall ske före4 § utgången taxeringsåretav
året då allmän fastighetstaxering för småhusenheter och lantbruks-
enheter har genomförts.

Beslut vilka värdeområden uppfyller villkoren i och3 § 4 §om som
gäller fr.o.m. taxeringsåret året efter året då allmän fastighetstaxering
genomförts och det taxeringsår då allmänna fastighets-t.o.m. nästa
axering genomförts.

Vid bedömningen småhusenhet eller småhus påettav om en
lantbruk beläget inom värdeområde uppfyllerär villkoren i 3 §ett som
och 4 § skall prövningen utgå från den indelning i värdeområden och
de för värdeområden gäller vid dengränser genomfördasenastsom
allmänna fastighetstaxeringen för småhusenheter respektive lantbruks-
enheter.

Begränsning underlaget för fastighetsskattav

§ Begränsning7 underlaget för fastighetsskatt medges endastav om
förutsättningarna i 8 § och uppfyllda.9 § är

8 § Underlaget för fastighetsskatten begränsningsbostadensom avser
skall tilluppgå minst kronorT underlagsgränsen.

För skall sambeskattas enligt 21 lagen§ 1997:323personer som
statlig förmögenhetsskatt de sambeskattade, beräknas underlagetom

för dem och deras sammanlagda underlag förgemensamt utgörs av
fastighetskatt avseende begränsningsbostaden. deOm sambeskattade är
bosatta på skilda fastigheter beaktas endast det högsta av

Ärskatteunderlagen. skatteunderlagen lika höga beaktas endast det
underlag den taxeringsenhet har åsatts det högstasom avser som
värdet.

9 § Den skattskyldige skall ha fastigheten och varit bosatt på dennaägt
den januari1 året före taxeringsåret och dessa förhållanden skall
därefter förelegatha fram till utgången året.av

Begränsning underlaget för fastighetsskatt kan medgesävenav om,
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ochfastighetenhar förvärvatden skattskyldigea genom arv
medbodelningsambo, ellerefter make ellertestamente genomen

ocheller sambons död,makensanledning av
förefastigheten den januari åretsambon ägde lb maken eller

tidpunkt ochfastigheten vid dennabosatt påtaxeringsåret samt var
eller dennesfram till dödsfallet,därefter förelegatdessa Förhållanden

och denföre taxeringsåretden januari åretdödsbo ägde fastigheten l
tillskiftats fastigheten, ochtidpunkt harskattskyldige efter denna

bosatt förden januari åretfastigheten lskattskyldigedenc var
fram till utgångendärefter förelegatförhållandedödsfallet och detta av

taxeringsåret.det aktuella
slutligen medges ifastighetsskatt kanunderlaget förBegränsning av

fall då,
fastighetenägdedödsbo efter någonskattskyldigea den är ett som

denne bosatt påjanuari året före taxeringsåretden 1 samt var
förhållanden därefter förelegatdessavid denna tidpunkt ochfastigheten

dödsfallet, ochfram till
i dödsboetdelägareefterlevande make eller sambob är samt varen

taxeringsåret och dettaföreden januari åretbosatt på fastigheten 1
till utgången året.därefter förelegat framförhållande av

samboförekommande fall make elleroch iskattskyldige10 § Den
folkbokförda.rätteligen skallfastighet där debosatta den varaanses

fastställs spärrbelopp.underlagsbegränsningenprövning§ Vid11 ettav
begränsnings-skattskyldigesdenSpärrbeloppet Butgör procent av

tillinkomsten uppgårberäknad enligt 12 §grundande inkomst om
gränsbeloppet.högst kronor1

överstigerberäknad enligt §inkomst 12den skattskyldigesOm
denspärrbeloppetgränsbeloppet Butgör procent summan avav

medinkomst ökat Qbegränsningsgrundandeskattskyldiges procent
begränsningsgrundandemellan denavtrappningstalet skillnadenav

inkomsten och gränsbeloppet.
beloppfastställas till lägre TfallSpärrbeloppet får inte i något änett

multiplicerat med 1,5 procent.
1997:323enligt § lagensambeskattas 21skallFör sompersoner

den begränsningsgrundandeförmögenhetsskatt, beräknasstatligom
sammanlagdaderasför dem ochinkomsten utgörsgemensamt av

inkomster beräknade enligt 12

beskatt-Begränsningsgrundande inkomst12 § utgörs summan avav
ochkommunalskattelagen 1928:370förvärvsinkomst enligtningsbar

istatlig inkomstskatt,enligt lagen 1947:576inkomst kapital omav
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förekommande fall ökad med belopp varmed inkomst kapital harav
minskats avdrag för ränteutgifter i sist3 § 2genom som avses mom.

beloppnämnda lag. Vid beräkning det varmedav summan av
beskattningsbar förvärvsinkomst och inkomst kapital skall ökas,av
skall ränteutgifter i anspråk före andra avdrag hartagnaanses som
minskat inkomst kapital.av

Spärrbeloppet jämförs13 § med det skattebelopp skall beräknassom
för begränsningsbostaden i enlighet med bestämmelserna i lagen
1984:1052 statlig fastighetsskatt.om

För skall sambeskattas enligt lagen21 § 1997:323personer som
statlig förmögenhetsskatt beräknas skattebeloppet förgemensamtom

dem och deras sammanlagda skattebelopputgörs av summan av
Äravseende begränsningsbostaden. de sambeskattade bosatta skilda

Ärfastigheter beaktas endast det högsta skattebeloppet. skattebeloppen
lika höga beaktas endast det belopp den taxeringsenhetsom avser som
har åsatts det högsta värdet.

skattebeloppet14 § Om högre spärrbeloppet nedsätts underlagetär än
för fastighetsskatt med så belopp nedsättningsbeloppet denstort att
skatt utgår på underlaget inte överstiger Spärrbeloppet.som

i denFör personkrets skall sambeskattas enligt 21 §personer som
lagen statlig förmögenhetsskatt1997:323 fördelas nedsättnings-om
beloppet dem emellan i förhållande till storleken och andelav vars ens

det sammanlagda underlaget för fastighetsskatt avseende begräns-av
Ärningsbostaden. de sambeskattade bosatta på skilda fastigheter

fördelas nedsättningsbeloppet dem emellan i förhållande till storleken
på de underlag för fastighetsskatt avseende det småhus med tillhörande
tomtmark där de bosatta.är

fråga15 § förfarandet enligtI denna lag gäller bestämmelserna iom
taxeringslagen 1990:324.

lag träder i kraftDenna den januari och tillämpas1 2000 första
gången vid 2000 års taxering.

Prövning enligt 3 § och sker första gången4 § vid 2000 års
taxering. taxeringsvärdenDe respektive omräknade bostadsbyggnads-
värden och omräknade tomtmarksvärden gäller vid års1999som
taxering och den beskattningsbara förvärvsinkomsten och inkomst av
kapital för taxeringsåret 1999 tillämpas därvid.
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forochi värdeområdenindelningfrån den gränserPrövningen utgår
anledningi fråga. Beslut itaxeringsåretgäller förvärdeområden som

ochtaxeringfr.o.m. årsgäller 2000enligt och 4 §prövning 3 §av
genomförs.fastighetstaxeringtaxeringsåret då allmänt.o.m.
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2 Förslag till

Lag begränsning underlag förom av

statlig fastighetsskatt
Förslaget regional inriktningutan

Härigenom föreskrivs följande.

Inledande bestämmelser

1 § Vid bestämmande underlag för fastighetsskatt enligt lagenav
1984:1052 statlig fastighetsskatt begränsas underlaget för skattenom
under de förutsättningar och i den omfattning i denna lag.som anges

Fysisk skattskyldig till fastighetsskattär kan medgesperson som
begränsning underlaget för fastighetsskatt för fastighet belägen iav
Sverige småhusenhet ellerutgörs lantbruksfastighet för detsom av
underlag för fastighetsskatt det småhus med tillhörandesom avser
tomtmark fastighetenpå där den skattskyldige bosatt begränsnings-är
bostaden.

Är den skattskyldige bosatt på taxeringsenhet vari ingår fleraen
värderingsenheter småhus med tillhörandeutgör tomtmarksom anses
begränsningsbostaden den värderingsenhet förutgöra småhus med
tillhörande tomtmark har åsatts det sammanlagt högsta värdet.som

Är den skattskyldige bosatt på fastighet lantbruksenhetutgörsom
begränsningsbostaden det småhus med tillhörandeutgöraanses tomt-

mark enligt kap.8 fastighetstaxeringslagen3 § 1979:1152som utgör
brukningscentrum.

Av bestämmelsen i § tredje5 stycket framgår dödsbo underävenatt
vissa förhållanden kan medges begränsning.

Beteckningar2 § och uttryck används i denna lag harsom samma
innebörd i lagen 1984:1052 statlig fastighetsskatt ochsom om
fastighetstaxeringslagen 1979:1152 inte eller framgårannatom anges

sammanhanget.av
Med denägare enligt kap.även l § fastighetstaxerings-5avses som

lagen skall likställas med ägare.
Med sambor sådana skattskyldiga enligt 65 § kommunal-avses som

skattelagen 1928:370 skall jämställas med gifta.
Med taxeringsår taxeringsår enligt taxeringslagen 1990:324.avses
Bestämmelserna i denna lag fastighet småhusenhet ellerärom som

lantbruksenhet gäller också beträffande delar fastighet, fleraav
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fastigheter sådan såvida inteeller delar fastighet enhet,utgörav som
sägs.annat

fastighetsskattBegränsning underlaget förav

Begränsning underlaget för fastighetsskatt medges endast3 § omav
förutsättningarna uppfyllda.i 4 § och §5 är

begränsningsbostaden4 § Underlaget för fastighetsskatten som avser
skall uppgå till minst kronor underlagsgränsen.T

skall sambeskattas enligt lagen 1997:323För 21 §personer som
statlig förmögenhetsskatt de sambeskattade, beräknas underlagetom

underlag förför dem och deras sammanlagdautgörsgemensamt av
fastighetskatt sambeskattadeavseende begränsningsbostaden. Om de är
bosatta på skilda fastigheter beaktas endast det högsta av

Är detskatteunderlagen. skatteunderlagen lika höga beaktas endast
underlag den taxeringsenhet har åsatts det högstasom avser som
värdet.

skattskyldige skall fastigheten och varit bosatt på denna5 § Den ha ägt
skallden januari före taxeringsåret och dessa förhållandenl året

därefter ha förelegat fram till året.utgången av
Begränsning underlaget för fastighetsskatt kan medgesäven om,av

ocha den skattskyldige har förvärvat fastigheten genom arv
efter bodelning medmake eller sambo, ellertestamente genomen

anledning ochmakens eller sambons död,av
föreb maken eller sambon ägde fastigheten den januari året1

tidpunkt ochtaxeringsåret bosatt fastigheten vid dennasamt var
dennesdessa förhållanden fram till dödsfallet, ellerdärefter förelegat

dendödsbo ägde fastigheten januari före taxeringsåret ochden åretl
ochskattskyldige efter denna tidpunkt har tillskiftats fastigheten,

januari året förden skattskyldige bosatt fastigheten denc på lvar
dödsfallet fram till utgångenoch detta förhållande därefter förelegat av
det aktuella taxeringsåret.

iBegränsning fastighetsskatt kan slutligen medgesunderlaget förav
fall då,

fastighetenden skattskyldige efter ägdea dödsbo någonär ett som
den januari före denne bosattl året taxeringsåret samt var

förelegatfastigheten vid förhållanden därefterdenna tidpunkt och dessa
fram till dödsfallet, och

b efterlevande delägare i dödsboetmake eller sambo är samt varen
bosatt och dettapå fastigheten den januari året före taxeringsåret1
förhållande därefter förelegat fram till utgången året.av
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ellerförekommande fall make samboskattskyldige och i6 § Den anses
skall folkbokförda.bosatta fastighet där de rätteligenpå den vara

fastställs spärrbelopp.underlagsbegränsningenVid prövning7 § ettav
skattskyldiges begränsnings-denSpärrbeloppet Butgör procent av

till högstberäknad enligt inkomsten uppgårgrundande inkomst 8 § om
kronor gränsbeloppet.I

överstigerinkomst beräknad enligt 8 §den skattskyldigesOm
dengränsb.eloppet spärrbeloppet Butgör procent summan avav

ökat med Qbegränsningsgrundande inkomstskattskyldiges procent
begränsningsgrundandeskillnaden mellan denavtrappningstalet av

inkomsten och gränsbeloppet.
fall fastställas till lägre beloppSpärrbeloppet får inte i något Tänett

multiplicerat med 1,5 procent.
lagenskall sambeskattas enligt 21 § 1997:323För personer som

begränsningsgrundandeförmögenhetsskatt, beräknas denstatligom
deras sammanlagdainkomsten för dem och utgörsgemensamt av

inkomster beräknade enligt 8

beskatt-Begränsningsgrundande inkomst8 § utgörs av summan av
kommunalskattelagen ochningsbar förvärvsinkomst enligt 1928:370

statlig inkomstskatt.inkomst kapital enligt lagen 1947:576 omav

skall beräknas förjämförs med det skattebelopp9 § Spärrbeloppet som
bestämmelserna i lageni enlighet medbegränsningsbostaden

statlig fastighetsskatt.1984: 1052 om
skall sambeskattas enligt lagen 1997:32321 §För sompersoner

förskattebeloppetförmögenhetsskatt beräknasstatlig gemensamtom
skattebeloppsammanlagdadem och derasutgörs summanav av

Ärbegränsningsbostaden. de sambeskattade bosatta på skildaavseende -
Ärfastigheter beaktas endast det högsta skattebeloppet. skattebeloppen

taxeringsenhetdenlika höga beaktas endast det belopp som avser som
värdet.har åsatts det högsta

skattebeloppet högre spärrbeloppet nedsätts underlaget10 § Om är än
för fastighetsskatt med så belopp nedsättningsbeloppet denstort att
skatt på underlaget inte överstiger spärrbeloppet.utgårsom

i den personkrets skall sambeskattas enligt §För 21personer som
fördelaslagen statlig förmögenhetsskatt nedsättnings-1997:323 om

beloppet emellan i förhållande till storleken och andeldem av vars ens
sammanlagda underlaget för fastighetsskatt avseende begräns-detav

Ärningsbostaden. skilda fastigheter för-de sambeskattade bosatta på
till storlekendelas nedsättningsbeloppet dem emellan i förhållande
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medde för fastighetsskatt avseende det småhusunderlag som
tillhörande tomtmark där de bosatta.är

gäller ifråga förfarandet enligt denna lag bestämmelsernall § I om
taxeringslagen 1990:324.

kraft den januari och tillämpas förstalag träder i l 2000Denna
gången vid 2000 års taxering.
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3 Förslag till

ändring i lagenLag 1984:1052om om

statlig fastighetsskatt

föreskrivsHärigenom i fråga lagen statlig1984:1052om om
fastighetsskatt det i lagen skall införas bestämmelse, 5att en avny
följande lydelse.

Bestämmelser5 § begränsning underlaget för fastighetsskatt finns iom av
lagen 1999:000 begränsning underlag för statlig fastighetsskatt.om av

lag träder i kraft den januariDenna 1 2000.

Paragrafen har upphävts lag 1990:394genom
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4 Förslag till

ändring i lagenLag 1996:1231om om

skattereduktion fastighetsskattfor i
vissa fall vid års1997-2001 taxeringar

Härigenom förskrivs i fråga lagen 1996:1231 skatte-om om
reduktion för fastighetsskatt i vissa fall vid 1997-2001 års taxeringar att

§ skall ha följande lydelse.4

lydelseNuvarande Föreslagen lydelset

4
Vid års taxering medges skattereduktion1997 med beloppett

motsvarande skillnaden mellan1,7 basvärdet 1996 och detprocent av
högsta års taxeringsvärde ökat med1995 40 och års1995procentav
taxeringsvärde ökat med kronor. skattereduktion200 000 vid års1997
taxering medges med högst kronor.10 000

Vid års taxering medges skattereduktion med belopp1998 ett
motsvarande 80 reduktionsbeloppet vid taxering.1997 årsprocent av

2 Senaste lydelse 1998:1670
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taxeringartaxeringar Vid 1999-2001 årsVid 1999-2001 års
medges skattereduktion medmedges skattereduktion med ettett

motsvarande 60,belopp 40belopp motsvarande 60, 40
respektive 20 1,5respektive 20 1,5 procentprocent avav

mellanskillnadenskillnaden mellan procentprocent avav
basvärdet och det högstabasvärdet och det högsta 19961996

taxeringsvärde ökattaxeringsvärde ökat 1995 årsårs1995av av
och årsårs med 40 1995med 40 och 1995 procentprocent

taxeringsvärde ökat medmedtaxeringsvärde ökat
Skattereduktionskattereduktion kronor.kronor. 200 000200 000

medgesvid årsvid års taxering medges 20001999 taxering
Reduk-högst kronor.kronor. med 0000med högst 5 290

skall minskas med belopptionen
skatten har nedsattsvarmed

under-begränsning avgenom
fastighetsskatt enligtlaget för

begräns-lagen 1999:000 om
underlag för statligning av

fastighetsskatt.

tillämpas förstajanuari ochlag träder i kraft den 1 2000Denna
gången vid 2000 års taxering.
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Förslag till5

taxeringslagenändring iLag om

1990:324

skalltaxeringslagen 1990:324föreskrivs kap.Härigenom l 1 §att
ha följande lydelse.

lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

l kap.

1
för skattunderlagetgäller vid fastställelseDenna lag att ta utav

eller enligtavgift taxering
kommunalskattelagen 1928:370,

.
inkomstskatt,statliglagen 1947:576 om.
förmögenhetsskatt,statliglagen 1997:323 om.

fastighetsskatt,statliglagen 1984:1052 om. fallpensionsmedel iavkastningsskatt pålagen 1990:661 om. nämnda lag,ochi första stycket 72 § 1-5som avses
pensionskostnader,löneskattlagen särskildO 1991:687 om. pensionsavgift,allmänlagen 1994: 1744 om.

expansionsmedel.lagen 1993:1537 om
1999:000lagen om

underlag förbegränsning av
fastighetsskatt.statlig

3 Senaste lydelse 1997:947
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särskildagäller vid handläggning ärendenLagen även av om
följeroch förseningsavgift inteavgifter skattetillägg annat avom

kap.5
skall gälla vid handläggninginnehåller bestämmelserLagen avsom

särskilda avgifter i allmän förvaltningsdomstol.taxering ochmål om
förfarandetdenna gäller i frågabestämmelserna i lagAtt även om

mervärdesskatt i vissa fall framgår kap. 31 §fastställelse 10för avav
skattebetalningslagen 1997:483.

oehkraft januari tillämpas förstalag träder i den 2000lDenna
taxering.gången vid 2000 års
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Förslag till6

skatteregisterlagenändring iLag om

23431980

skatteregisterlagen skall haHärigenom föreskrivs 1980:3437 §att
följande lydelse.

Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

7
uppgifter ifysisk och juridisk får, de 5För utöver som angesperson

och skatteregistret innehålla följande uppgifter.6 §§, det centrala
företaguppgifter ägarförhållandena i fåmansföretag,Sådana om

statligenligt 3 § 12 tredje stycket lagen 1947:576som a mom. om
fåmansföretag, fåmansägt handels-inkomstskatt skall behandlas som
i lagenbolag och dotterföretag kap. 16 § 1990:3252 omsom avses

ikontrolluppgifter, uppgift företagsledaresjälvdeklaration och om
partrederi.dessa företag uppgift i enkelt bolag ochdelägaresamt om

Uppgifter angående avslutad revision, verkställt besök eller2. annat
ellerSammanträffande enligt kap. taxeringslagen 1990:324 143 7 §

fårvarje sådan åtgärdkap. skattebetalningslagen6 § 1997:483. För
beskattningsperiod, skatteslag, myndighets besluttid, art, omanges

för medbeloppsmässiga ändringar skatt underlag skattellerav
bokföringsskyldighet haranledning åtgärden uppgift huruvidasamtav

fullgjorts.
uppgiftbetala skatt,Uppgift registrering skyldighet att omom av

uppgifter beslutinnehav skattsedel på preliminär skatt, omomav
skälen för beslutet,angivandeåterkallelse F-skattsedel med avav

enligt skattebetalnings-uppgifter behövs för skattbestämmaattsom
för utomlandsinkomstskattlagen, lagen särskild1991:586 om

socialavgifter, mervärdes-bosatta, lagen nedsättning1990:912 om av
beräkning statligskattelagen 1994:200 och lagen 1951:763 om av

uppgifter redovisning,inkomstskatt på ackumulerad inkomst samt om
eller avgifter.inbetalning och återbetalning sådana skatterav

till beslut beskatt-Uppgift förslagmaskinellt framställt4. omom
ning.

lämna deklaration,medUppgift ansökan anstånd attom om
meddeklaration ochuppgift beslut anstånd med lämna attattom om

4 Lydelse enligt 1998/99:38prop.
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betala skatt, dock skälen för ansökningarna eller besluten, samt
uppgift laga förfall föreligger för underlåtenhet fullgöraatt attom
deklarationsskyldighet.

Administrativa och tekniska uppgifter behövs försom
beskattningen.

Uppgifter skall lämnas i förenklad självdeklaration, särskildsom
självdeklaration enligt 2 kap. första10 § stycket punkterna och2-4
andra stycket lagen självdeklaration och kontrolluppgifter samtom
uppgifter skall lämnas enligt 2 kap. § lagen självdeklaration25som om
och kontrolluppgifter.

Uppgift beslut beskattning, dock skälen för beslutet ochom om
uppgift utmätning enligt 18 kap. skattebetalningslagen.9 §om

Uppgift fordran registrerats hos kronofogde-att motom personen
myndighet, uppgift indrivningsresultat, uppgift attom om en person
ålagts betalningsskyldighet i egenskap bolagsman eller företrädareav

juridiskför uppgift beslut skuldsanering, ackord,en person, om om
likvidation eller konkurs uppgift betalningsinställelse.samt om

10. Uppgift antal anställda och de anställdasom personnummer.
Uppgift11. telefonnummer, särskild adress för skattsedels-om

försändelse adress och telefonnummer för ombud.samt namn,
12. Uppgift från kontrolluppgift enligt kap. lagen själv-3som om

deklaration och kontrolluppgifter skall lämnas föreläggandeutan samt
från sådan särskild uppgift i kap. lagen2 19 § 1998:674som avses

inkomstgrundad ålderspension.om
Uppgift13. beteckning, Uppgift beteckning,13.om om

köpeskilling, basvärde, delvärde, köpeskilling, basvärde, delvärde,
taxeringsvärde, omräknat del- taxeringsvärde, omräknat del-
värde, beskattningsnatur, värde, beskattningsnatur,typ typav av
fång och tidpunkt för fånget för fång och tidpunkt för fånget för
fastighet eller innehas fastighet eller innehasägs ägssom som

andelens storlek andelens storlekav personen, av personen,
fastigheten har flera fastigheten har fleraägare ägareom om

och övriga uppgifter behövs och övriga uppgifter behövssom som
för beräkning statlig fastig- för beräkning statlig fastig-av av
hetsskatt uppgift hetsskatt eller prövningsamt som av

fördbehövs för värdering bostad begränsning underlagav av
fastighet.på statlig fastighetsskatt samt

uppgift behövs försom
värdering bostad fastighet.påav

Uppgift14. tid och för planerad eller pågående revisionart samtom
beskattningsperiod och skatteslag denna uppgift tidsamtsom avser om
för planerat besök eller Sammanträffande enligt kap.3 §7annat
taxeringslagen eller 14 kap. 6 § skattebetalningslagen.



örfattningsförslag 35F1999:59SOU

postgiro- och bankgironummer,Uppgift är15. personenomom
postgiroför bank- ellerfullmakt lämnatsnäringsidkare att tasamt, om

för fullmaktendatumpå konto,skatteâterbetalning samtettemot
ochkontots typ.nummer

uppburitskattskyldigevilka denantal dagar förUppgift16. om
till 49 §anvisningarnapunktenligt lsjöinkomst av

kommunalskattelagen 1928:370.
näringsverksamhet.omsättning iUppgift17. om

bruttovinstberäkning,angåendeUppgifter resultat18. annanav
ochberäkningskönsmässigliknande,relationstal ellerberäkning av

för levnads-förfogandestått tillbeskattningsåretbelopp undersom
kostnader.

fordoninnehavcentrala bilregistretUppgift från samt19. omavom
tillståndårsmodellochmärke,registreringsnummer,fordonets samttyp

bilut-1998:492och lagenyrkestrafiklagen 1998:490enligt om
hyming.

fackförenings-forskattereduktionUppgift för beräkning20. av
lagen 1993:672styckenaförsta och andraenligt 6 §avgift, uppgifter

bostadshus,byggnadsarbete påutgifter förförskattereduktionom
skattereduktion för1995:1623lagenuppgifter enligt §7 om

styckenaoch andraförstauppgifter enligt 6 §riskkapitalinvesteringar,
byggnadsarbete påförför utgifterskattereduktionlagen 1996:725 om

nämnda lagarskattereduktion enligtbestämmandeförbostadshus av
föruppgifterskattereduktion,beslut sådanuppgiftsamt omom

1996:1231enligt lagenskattereduktionbestämmande omav
årsvid 1997-2001vissa fallfastighetsskatt iförskattereduktion

skattereduktion.sådanuppgift besluttaxeringar samt omom
för bytetidpunktbosättningsland ochUppgift21. avom

bosättningsland.
i 2i falli koncernantal årsanställdaUppgifter22. avsessomenom

kontrolluppgifter,självdeklaration ochlagensista stycketkap. 16 § om
koncembalans-ochkoncemomsättningi Sverige,totalt respektive

koncemmoderföretag.föromslutning
i §ersättningsbostad 11beteckning påUppgift23. som avsesom

uppskovs-bostad,uppskovsavdrag vid byte1993:1469lagen avom
reduceralag skallnämndaenligt 10 §beloppavdragets storlek, som

bostadersättningsbostadenomkostnadsbeloppet utgörssamt, avom
ellerföreningensnämnda lag,meningenandrai 11 §avsessom

ochorganisationsnummerbolagets namn.
ochförsta stycket 5kap. §enligt 10 17Uppgift skall lämnas24. som

skattebetalningslagen.andra stycket 33 §samt
styrelseledamöter,aktiebolagsregistretfrånUppgifter25. om

styrelsen intefirmatecknare och revisor,verkställande direktör, attom
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eller årsredovisning inte harfulltalig lämnats i tid,attär om
företagsrekonstruktion fusionoch uppgifter från handels- ochsamt

firmatecknare, revisorföreningsregistret och företagsrekon-om
struktion.

från AlkoholinspektionenUppgifter tillstånd enligt alkohol-26. om
och omsättning enligt738l1994: restaurangrapport.omlagen
från länsarbetsnämnderUppgifter beslut arbets-27. om om
åtgärder utbetalat beloppmarknadspolitiska och fördatumsamt

utbetalningen.
Generaltullstyrelsen debiteradfrån mervärdesskattUppgifter om28.

antal import-exportvärden, och exporttillfällen desamtvid import,
uppgifterna uppgifter från tullmyndighetersamtavsertidsperioder som

kap.3 30tillämpningen § andra stycket mervärdes-avförbehövssom
skattelagen.

Riksförsäkringsverket försäkringfrån motUppgifter om29.
arbetsgivarens organisations-såvitt elleravsersjuklönkostnader för

datum då försäkringenlönesumma,beräknad börjatpersonnummer,
lönesumma,förändring sjukpenning-avför omgälla och datum

förvärvsarbete såvitt den försäkradesavserannatgrundande inkomst av
inkomstanmälan samt utsändför omdatumoch personpersonnummer

lagstiftningtillämplig och intygintygfrånsåvitt omuppgifter omavser
utsändning.

iingår sådan mervärdes-näringsidkare en30. Uppgift att enom
mervärdesskattelagen.§1Skattegmpp kapi 5 asom avges andelsbyte enligtvid lagenuppskovsbelopp31. Uppgift om andelsbyten,vidbeskattningen namn1998:1601 meduppskovom antal andelarföretagenöverlåtna somoch detorganisationsnummer på

och organisations-lämnats samt namnandelsbytetersättning vidsom
uppgifter behövsövriga 50mdedet företagetköpande samtnummer

för beskattning uppskovsbelopp.av
andelsöverlåtelse inomvid32. uppskovsbeloppUppgift om vidbeskattningenmedkoncerner uppskovenligt 1998:1602lagen om
organisationsnummerandelsöverlåtelser ochinom koncerner, namn

övrigadeöverlåtna samtdet andelaröverlåtnaantaletföretaget,
uppgifter vinsten.beskattningbehövs för avsom

trossamfundregistrerat33. tillUppgift avgiftsskyldighet annatom
icke-territorielltillän Svenska tillhörighetuppgiftochkyrkan om

församling inom kyrkan.Svenska

Denna januari 2000.kraft denlag träder i 1
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tillFörslag7

underlagbegränsningFörordning avom

statlig fastighetsskattför

Härigenom föreskrivs följande.

1999:000 OmRegeringen bemyndigar med stöd 6 lagen§av
Riksskatteverket attbegränsning underlag för statlig fastighetsskatt,av

00h3enligtenligtvilka värdeområden uppfyller villkorenpröva som
4 §§ nämnda lag.

förordning träder i kraft den januariDenna l 2000.
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utredningsdirektivochInledning1

vidtas inomutgångspunkt: åtgärddet krävsOmKommitténs att en
nödvändigtvis in-nulägetarbetet ifastighetsskattesystemet, måste

rådandeinom detkansöka lösningriktas på att rymmassomen
fastighetsskatt.försystemet

föremål för diskussiontillkomst varitalltsedan sinFastighetsskatten har
konstruktion ochDiskussionen skattensi olika sammanhang. om

fastighets-samband medfart ikonsekvenserna för enskilda atttog ny
Höjningenden januari 1996.bl.a. småhus höjdes lskatten på av

fastighets-allmänna1996 årsförening med effekternaskatten i av
offentlig debattomfattandesmåhus ledde tilltaxering omenav

fastighetsskatt.kraftigt höjdai fallföljderna det många uttaget avav
fritidshus-förhållanden i attraktivasärskilt sikte påDiskussionen tog

befolkningen iför den bofastanegativa konsekvensernaområden. De
särskilt uppmärk-kustområden komskärgårds- ochattraktiva att

fritidsfastighetergällande höga priser pågjordes bl.a.Det attsammas.
taxeringsvärdenastorstadsbor drevförvärvats välbeställda uppsom av

det skulleinnebaroch därmed fastighetsskatten sätt attett som--
fastigheter.eller förvärva Enfastboende bo kvarbli omöjligt för att

vissa områdenleda tillskulle därmed kunnasådan utveckling tömsatt
medförakulturellt skulle dettaochbofasta befolkning. Socialtpå sin

anledninghar dennaförluster. Problemetbetydande samhälleliga av
intensiva debattendimension.regionalpolitisk Dengivits tydligäven en

gångereffekter mångakonstruktion ochfastighetsskattens somom -
årenunder deharkustperspektivförts skärgårds- och senasteettur -

område,åtgärder på dettaflertalvidtagitmedfört regeringen ettatt
parlamentariskti tillsätta denbestått sammansattaattvarav en

Fastighetsbeskattningskommittén.
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1.1 Problemställningen enligt direktiven

kommitténsAv direktiv i den del intresse uttalas följandeärsom nu av
beträffande frågan de problem fastighetsskatten kan tänkasom som
medföra i attraktiva fritidshusområden.

"En fråga undantag från generella regler fastighetsskattannan om om
gäller i första hand skärgårdama och västkusten. andraAven0st-
områden, fjällområdena, har i sammanhanget. Kapital-t.ex. nämnts
starka fritidsboende driver priserna och därmed taxeringsvärdenaup -med följden fastighetss kan det försvårt den bofastaatt göraatten-befolkningen kunna bo kvar. Det har hävdats fastighetsskattenatt att

det svårt upprätthålla levandegör skärgård eller landsbygd ochatt en
familer stimuleras bosätta sig i de aktuellaatt områdena.inte attyngre

Vad efter förstai reglionaldifferentiering.äryst Rösterrummetman en
har också höjts för i fastighetsskatte änseende skilnad påatt göra

och fritidsboende".permanent-

Kommittén skall enligt direktiven ställning till fråganäven ta om
fastighetsskatten det instrumentet för åstadkommaär rätta att en
levande skärgård. Skulle kommittén finna lösningen bör sökas inomatt
fastighetsskattesystemet skall den redovisa hur sådan undan-en
tagsreglering skulle kunna utformas. Kommittén bör redovisaäven
ekonomiska konsekvenser, förväntade kapitaliseringseffekter,t.ex. av
de åtgärder föreslås.som

Även i den lagrådsremiss tillfälligt nedsatta underlag för fastig-om
hetsskatt regeringen lade fram under 1998 återfinns ut-som sommaren
talanden kan viss vägledning för utredningsarbetetutgöra i dennasom
fråga. Kommittén förväntas behandla frågan med förtur och presentera

långsiktigt hållbar och stabil lösning problemet.en av

1.2 Lösningar inom för gällanderamen

fastighetsskattesystem
Tänkbara lösningar på den problemställning beskrivs i direktivensom
kan sökas antingen inom det gällande fastighetsskattesystemet eller
inom alternativt för fastighetsbeskattning,ett system t.ex. attgenom
övergå till alternativt underlag för fastighetsbeskattningen.ett Som
framhållits behandlar kommittén, i enlighet med de önskemålovan som
framställts från regeringens sida, frågan beskattningenom av
fastigheter inom attraktiva fritidshusområden med förtur. skerDetta vid

tidpunkt då kommittén inte behandlat och slutligenännu tagiten
ställning i grundläggande principiella frågor, neutralitetent.ex.som
mellan upplåtelseformer i boendet. Om lösning skall sökas inomen
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arbete i nulägetfastighetsbeskattningens område, måste vårt
inom detlösning kannödvändigtvis inriktas på sökaatt som rymmasen

skäl vi inte funnit detrådande fastighetsskattesystemet. detta harAv
förbelysa alternativa underlagmeningsfullt studera ochnärmareatt

reglerjämförelser med utländska påfastighetsskatten eller göraatt
fastighetsbeskattningens område.

beträffandeställningstagandendet fall kommittén, i dess slutligaFör
innehåll, finnerfastighetsbeskattningens former ochden löpande an-

aktuellaförändringar, kommer naturligtvisledning föreslå ävenatt nu
förutsättningar.frågor belysas utifrånatt nya

Arbetet omfattar inte1.3 översyn aven

fastighetstaxeringreglerna om

förfastighetsskattens inverkan deden debatt förts beträffandeI som
har det bl.a. hävdatsbofasta i attraktiva fritidshusområden, att
fastighetstaxeringssystemet.problemet bör åtgärdas ändringar igenom

strand- eller strandnäraDebatten huvudsakligen handlathar om
densikte ändringfastigheter. har förslagen tagit påMånga gånger aven

betydelse vid fastställandets.k. belägenhetsfaktoms innehåll eller av
taxeringsvärdet.

låtaskäl mindre lämpligtframstår principiellaDet att ensomav
sådantskattelindring omfatta taxeringsvärdetåtgärd syftar till somsom

enskilda fastighetenseftersom bör uttryck för dendetta värde ge
inteframhålla vårt uppdragmarknadsvärde. sammanhanget vill viI att

närvarande arbetaromfattar dessa värden. För sär-översyn enaven
med allmänFastighetstaxeringsutredningen FTUskild utredning, en

uppdrag endastreglerna fastighetstaxering. Vårtöversyn tarav om
beskatt-underlaget för den löpandesikte principerna bakom ochpå

ningen fastigheter.av
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statliga fastighetsskatten2.1 Den en-

bakgrund

1984/85:18motiven till statlig fastighetsskatt peka-I lagen prop.om
des behovet motverka bostadssektoms ökande ekonomiskapå attav

fanns också behov ökad rättvisabelastning på statsbudgeten. Det ett av
upplåtelseforrnema.i fördelningen bördoma mellan de olika Detav

omfördelningssystem inomuttalades rättvist och solidarisktatt ett
omfattades reglernabostadssektom förutsatte alla fastighetstyperatt av

statlig fastighetsskatt det instrument tillsammansattsamt somen var
svarademed räntebidragssystemet för och ombyggnad bäst motny-

dessa krav.
statlig fastighetsskattBestämmelserna i lagen 1984:1052 om

tillämpades första vidträdde i kraft den januari och gångenl 1985
omfattade till början endast småhus och1986 års taxering. Reglerna en

hyreshus.
Inkomst-skattereformen 1990/91 ändrades förhållandena.Genom

löpande beskattningenslaget fastighet" avskaffades och den"annan av
näringsfastigheter skulle ske inom för dethyreshus och andra ramen

inkomstslaget näringsverksamhet. principiella förändringarInganya
förskedde det gällde fastighetsskatten hyreshus.när

schablonbeskattade förändringarnadet gällde småhusNär mervar
påtagliga. särskild förvärvskällaBeskattningen småhusav som en

särskiltavskaffades och schablonintäktsbeskattningen bort. Dentogs
vid sidan reglernadebiterade fastighetsskatten fanns kvar av om

inkomstbeskattningen. Avkastningen från småhus, hyresin-ett t.ex.
komster, skulle i det inkomstslaget kapital. Räntortas upp nya

utgiftsräntorhänförliga till fastigheten skulle andrasättsamma som
dras i inkomstslag.av samma

byggdeSkattereforrnens regler hur fastigheter skulle beskattasom
Reform-överväganden redovisats i betänkandet, SOU 1989:33,som

Avgörandeerad inkomstbeskattning, del Inkomst kapital, 59.av s.
betänk-för avskaffa fastighet" förvärvskälla enligt"annanatt som var

andet dels förenklingssträvanden, dels småhus typiskt inte utgöratt sett
förvärvskälla i vanlig mening småhusen redan omfattadessamt atten

fastighetsskatt.reglernaav om
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enlighet med utredningsförslaget genomfördes iI samband med
skatterefonnen vissa förändringar i fråga fastighetsskatten prop.om
1989/901110, ff, propositionen505 SFS 1990:652. redovisades denIs.
kritik vid remissbehandlingen förts fram det förhållandetmot attsom
de enskilda fastigheternas taxeringsvärden skulle ligga till forgrund
fastighetsskatten. Kritikerna hade i stället förordat alternativa underlag
såsom byggnadsvärdet, bruksvärdet eller bovärdet. in-En väsentlig
vändning taxeringsvärdet bas för skatten enligt dessamot som var,
kritiker, de regionala skillnader ledde till.regelverketsom

propositionen tillbakavisadesI kritiken bl.a. med hänvisning till att
något underlag taxeringsvärdet skulle strida den principänannat mot

enhetlig kapitalinkomstbeskattning utgjort utgångspunkt förom som en
skattereformen. Vidare frågan eventuellt kommandetogs ettupp om
utredningsarbete med sikte frågan det lämpliga underlagetmestom
för fastighetsskatten.

sådan utredning Fastighetsskatteutredningen tillsattesEn senare- -
och år presenterade denna sitt1992 betänkande, SOU 1992:11, Fastig-
hetsskatt. Enligt utredningens uppfattning taxeringsvärdeettvore
baserat på marknadsvärdet det lämpliga underlaget för fastighets-mest
skatten.

Under år tillsattes utredning- Fastighetsbeskattningsut-1992 en ny
redningen. två betänkanden, BeskattningI SOU 1993:57, av
fastigheter, del Schablonintäkt eller fastighetsskatt, ochI SOU-

Beskattning1994:57, fastigheter, del Principiella utgångs-av -
punkter för beskattning fastigheter redovisade utredningenav m.m., en
rad ställningstaganden det gäller fastighetsskatt och fastighets-när
beskattning. Utredningens huvuduppgift på grundläggandeatt ettvar

analysera och beskriva de principiella utgångspunkter börsätt som
gälla för beskattning fastigheter. Utgångspunkten skulle skatte-av vara
reforrnens bärande och likformig beskattning.tankegångar neutralom
Utredningen föreslog bl.a. fastighetsskatten skulle avskaffas föratt

Vsmåhus och schablonintäkt i inkomstslaget kapital.ersättas av en
Någon sådan ändring inte vidtagits.har dock

i fråga fastighetsskatt2.2 Gällande rätt om

på bostäder

Regler fastighetsskatt finns i lagen statlig fastig-1984:1052om om
hetsskatt. Fastighetsskattelagens bestämmelser bygger fastighetstax-på
eringslagens indelningar begrepp.1979:1152 och För småhus och
hyreshus gäller med den fastighetsskattfrån och 1 augusti 1998 att ut-
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går med 1,5 depå enskilda fastighetemas taxeringsvärden. Vidprocent
2000 och års2001 taxering skattesatsen för hyreshus sänkt till 1,3är

taxeringsvärdet. Enligt fastighetstaxeringslagen skallprocent av
taxeringsvärdet viss fastighet 75 egendomensutgöra procenten av
marknadsvärde vidarese avsnitt 2.4 nedan. Nyproducerade småhus
och hyreshus fria från fastighetsskatt de fem förstaär åren och för de
därpå följande fem åren betalas halv fastighetsskatt.

Den fråga vi har behandla dvs. frågan fastighets-attsom nu, om
skattens inverkan i områden där fastighetsprisema har stigit kraftigt,
har tidigare kommit till uttryck i lagstiftning. Den allmänna höjningen

taxeringsvärdena, blev resultatet 1996 års allmänna fastig-av som av
hetstaxering småhus i förening med 1996 års höjning skattenivån,av av
ledde fram till tillkomsten lagen 1996:1231 skattereduktion förav om
fastighetsskatt i vissa fall vid 1997-2001 års taxeringar. Lagstiftningen
gäller småhus och innebär viss lindring i beskattningen för dem vars
småhus stigit kraftigt i värde mellan och1990 1996 års allmänna fastig-
hetstaxeringar. fastighetOm vid 1996 års allmänna fastighets-en
taxering småhus fått basvärde minst 40 högreett är änprocentav som
taxeringsvärdet dock1995, minst kr200 000 högre, skall skatte-
reduktion kunna erhållas. Vid 1999-2001 års taxeringar skall skatte-
reduktion medges med belopp motsvarande 60, respektive40 20ett

1,5 skillnaden mellan basvärdet 1996 och detprocent procentav av
högsta års1995 taxeringsvärde ökat med 40 och 1995 årsprocentav
taxeringsvärde ökat med 200 kronor.000 skattereduktion vid 1999 års
taxering kan inte medges med högre belopp 290 kronor.5 Förän att
kunna få skattereduktion skall den skattskyldige ha fastigheten denägt

januari1 1996 och varit bosatt på fastigheten vid denna tidpunkt samt
varit bosatt fastighetenpå vid utgången föreåret taxeringsåret.av

förarbetenaI till lagen prop. 1996/97:17, framgår5.12 att
problemet med det kraftigt höjda fastighetsskatt inte någotuttaget ärav
uttalat skärgårdsproblem, problem uppstått i attraktivautan ett som
områden i hela landet, dock främst i storstadsregionema. Vidare uttalas

Utgångspunkten för regeringens förslag därför i vissa fallatt är att
lindra den ökade ekonomiska belastningen för enskilda småhusägare

beror den höjda fastighetsskatten i kombination med de höjdasom
taxeringsvärdena. Förslaget innebär lösninggenerell inte taren som
sikte på något bestämt geografiskt område.

Viss statistik betrájfande Reduktionslagen

Från tillämpningen detta regelverk finns viss statistik. Enligtav
Riksskatteverkets RSV debiteringsstatistik fick totalt 58 300ca
fastighetsägare skattereduktion till värde 29,8 miljoner kronorett av ca
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statistikenförenklat visar 57taxering. Någotvid 1998 års att procentca
reduktion bosatta ierhöllfastighetsägare i landetde ärsomav

utanförkommunernai destorstadsregionema eller någon 20 störstaav
reduktionsbelopperhöllstorstadsregionema fastighetsägareDessa ett

reduktionsbeloppet. Fördet totalamotsvarande 61 attprocent avca
och destorstadsregionemaförhållandena förkunna jämföra större

fritidshusområden därattraktivaförhållandena i demedkommunerna
befolkningen, har vibofastamedför problem för denfastighetsskatten

områdei respektivesamtliga fastighetsägarehur andelberäknat stor av
skattereduktion Beräkningarna visar 6erhållit att procent avcasom

kommunerna erhöllstorstadsregionema och deifastighetsägarna större
fritidshusområdeni attraktivafastighetsägarnaskattereduktion. Aven

skattereduktion.knappterhöll 3 procent en
tilldras skattereduktionenkan slutsatsendessa beräkningarAv att

ochi storstadsregionematillkommit fastighetsägareövervägande delen
Även attraktiva fritidshusområdenfastighetsägare iandra större orter.

alltsåbildi lägre grad.del reduktionen, Dennahar fått motsägermenav
tillblivelse,vid lagensundersökningsresultat förelåg redaninte de som

delen ifinns till övervägandeomfattas lagende hushålldvs. att avsom
attraktiva fritidshusområden.områdenandra än

beträffandeövervägandenTidigare2.3

i attraktivainverkanfastighetsskattens
fritidshusområden

i attraktivade fastboendeinverkan förfastighetsskattensFrågan om
tid tillbaks och harflitigt sedan långfritidshusområden har debatterats

utrednings- ochtillfällen i andravid fleradärför uppmärksammatsäven
lagstiftningssammanhang.

Göteborgs och MalmösStockholms,Storstadsregionema motsvaras av
arbetsmarknadsregioner A-regioner.
2 fritidshusområden därde attraktivaBeräkningarna utgår från att

befolkningenfor bofastamedför problem denfastighetsskatten motsvaras av
församlingar där dendvs.listas i tabell 6.1,de församlingar som
värdeområden där denfinnsinkomstnivån låg och där detgenomsnittliga är

taxeringsvärdenivån hög.genomsnittliga är
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Omvandling permanentbostäder till fritidshus Ds 1988: 73av

promemorianI behandlades vissa frågor avseende åtgärder för för-att
hindra fritids-småhus omvandlas från permanentbostäder tillatt
bostäder, bl.a. kommunala förköpslagen förvärvs-den och annan
lagstiftning. till lösa frågorUtredningsarbetet syftade inte haratt som
samband med prisutveckling och taxeringsvärden. Frågan skatte-om
lagstiftning styrmedel berördes ändå kortfattat. Författarna fannsom
det dock tveksamt det lämpligt införa skattelättnader°°inomattom var

begränsadeså områden fråga om och uttaladedet här är attsom
Säkerligen finns fastighetsägaredet dessutom andra grupper av som

andra skäl förmånkan böra berättigade tillav sammaanses vara
Arbetsgruppen menade det angeläget vidta andraatt attvar mer
åtgärder i syfte sänka fastighetsprisema vilket i sin skulleturatt
påverka taxeringsvärdena.

astighetsskatteutredningensF betänkande SOU 1992:11

korthet gjorde utredaren bedömningen fastighetsskatten kanI skapaatt
likviditetsproblem för vissa hushåll, problemenattgrupper av men
mildras för hushåll med det existerandelåga inkomster systemetgenom
med bostadsbidrag. Beträffande hushåll i småhus framhöll utredaren
möjligheten förtill ökad upplåning metod mildraattsom en
likviditetsproblemen. hushåll kunde emellertidbegränsat antalFör ett
dessa lösningarmöjligheter visa sig otillräckliga. Särskilda ettgenom
statligt ingripande ifråga. Utredaren fann detskulle då kunna komma
dock inte införa differentierad beskattning. ställetönskvärt Iatt en
borde fastighetsskattenmöjlighet till uppskov betalningenmed aven
övervägas.

Skärgårdsutredningens 1994:93betänkande SOU

skärgårdsutredningenbetänkandet behandladeI "Levande skärgårdar"
skärgårdsbefolkningen.bl.a. skattesituationen för fastboendeden
ändringar i fastighets-Utredaren förslag tilllämnade dock inte några

skattesystemet. bakgrund deUtredaren fann det- över-att mot av
fanns1992:11 gjort-väganden fastighetsskatteutredningen SOUsom

för fastigheter ifastighetsskattgoda skäl från differentieradavståatt en
uppskov medmöjlighet tillskärgården. Beträffande införandet enav

fastighetsskatten konstruktionen med uppskovmenade utredaren att
skärgårdama. Eftersom beskatt-inte pennanentboendet itorde främja

avskaffas i nuläget, menadeningen fastigheter sannolikt inte kanav
skärgårdsbomas kostnads-utredaren den återstående lösningen påatt



i48 Nuvarande förhållanden SOU 1999:59m.m.

åtföljandeläge prisnivån på fastigheter sänks med sänkningär att av
taxeringsvärdena. detta skall ske krävs dock fastigheterFör attatt

näringsverksamhet inte säljs dyrt tilllämpliga för permanentboende och
fritidsboende att tydlig rågång mellan fritids-det skapassamt en
fastigheter och övriga fastigheter det blir möjligt särskiljaså attatt

fastigheter vid värderingen.dessa

lagrådsremiss 1998Regeringens sommaren

förslag tillfälligaRegeringen utarbetade under 1998 ettsommaren om
lättnadsregler för bofasta i vissa kust- och skärgårdsomrâden. Skatte-
lättnaden omfattade strand och strandnära fastigheter i vissa uppräk-
nade församlingar eller delar församlingar i de storstadslänen.treav
Förslaget innebar enkelt uttryckt det underlag ligger till grundatt som
för skatteuttaget skulle med belopp motsvaradejusteras ned ett som

Åtgärdenbelägenhetsfaktoms inverkan taxeringsvärdet. skullepå en-
dast omfatta fastighetsägare folkbokförda fastigheten i depåsom var
uppräknade områdena.

förslaget grund för lagstiftning bl.a.Lagrådet avstyrkte lades tillatt
med motiveringen underlag för bedömasaknades attatt om
urvalskriteriema för skattelindring i första hand fastigheten skallatt-
ligga i viss församling ändamålsenliga utifrån målsättningenär att-
möjliggöra för den permanentboende befolkningen bo kvar.att
Förslaget behandlas i kapitel och4även

Fastighetstaxering2.4

den allmänna debatten beskattning fastigheter det inte sällanI ärom av
så begreppen fastighetstaxering och fastighetsskatt blandasatt samman.

det uppstår missförstånd beträffande skillnaden förståeligt.Att är
.Fastighetstaxering innefattar likhetoch fastighetsbeskattning i med

skattelagstiftning frågor.många svårgripbaraannan
Taxering fastigheter syftar till fastställa egendomens mark-attav

nadsvärde. enskilda fastighetens basvärde skallDen 75utgöra procent
detta värde. Taxeringsförfarandet kan jämföras med fastighetsvärde-av

ring det slag sker i bank- och försäkringssammanhang. Ent.ex.av som
avgörande skillnad emellertid den praktiska hanteringen eftersomär
fastighetstaxeringen innebär mycket antal fastigheter skallatt ett stort
värderas inom förhållandevis begränsad tid. därför nödvänd-Det ären
igt förfarandet präglas i vissa hänseenden långt driven schablon-att av
isering. Förfarandet bygger uppgifter den aktuella fastighetenpå om
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utsträckningökadhar isjälv,fastighetsägarenlämnas menavsom
register.uppgifter i olikabaserats på

olikaanvändning itilltaxeringsvärde kommerfastighetsEn sam-
användningsområdetuppmärksammadesärklassmanhang. iDet mest

tidigarefastighetsskatten. Som nämntsunderlag förnaturligtvisär som
småhus med 1,5förnärvarande fastighetsskattutgår för procent av
taxeringsvärdet.alltsåskatteunderlaget motsvaras avsom

ochförmögenhetsskattgrund förligger tillTaxeringsvärdet även
användasocksåtaxeringsvärdetfall kan närgåvoskatt; vissaoch Iarvs-

fåvidareTaxeringsvärdet kanstämpelskatt.fastställadet gäller att
ellerdelavyttringarvid närreavinstbeskattningen,betydelse vid t.ex.

mellanköpeskillingenfördelavinstberäkning,det gäller införatt, en
taxeringsenhet.olika ägoslag inom och sammaen

vidanvändastaxeringsvärdesammanhang kanprivaträttsligaI ett
fast-Vid allförsäkringsavtal.ellerinför fastighetslånvärderingen ettett
pris-för avläsaminsttaxeringsvärden, inteutnyttjasighetsvärdering att

bodel-vidbetydelsetillmätastaxeringsvärde kan ocksåtrender. Ett
situationer.familjerättsligaoch andraningar, arvsskiften

fastighetstaxeringReglerna om

denbestämmelsernainbegripetfastighetstaxering häriRegler omom -
fastighetstaxeringslagen 1979:1152. Be-finns iårliga omräkningen -

följande.i korthetstämmelserna innebär
särskildfastighetstaxering,vid allmänFastighetstaxering sker

skerfastighetstaxeringAllmänomräkning.fastighetstaxering och
fastighets-innebär olikasärskilt schemaår enligt attettvartannat som

allmännamellanrum.med års Denkategorier senastetaxeras sex
1998Underför genomfördes år 1996.fastighetstaxeringen småhus
små-inkluderandefastighetstaxering lantbruk,genomfördes allmän av

lantbruksenhet.hus på
basvärde.fastighetsfastighetstaxering bestämsVid allmän enen

ål-förhållanden, såsomenskilda fastighetenssåväl denHärvid beaktas
prisutvecklingenallmännadenstorlek, standard, lägeder, m.m., som

Måletvärdeområde.s.k. ärområde,geografisktinom begränsat ettett
mark-fastighetensvärde 75fastställa procentmotsvararatt ett avsom

nadsvärde.
all-vid dendeomräkningårligskeroch med år 1996Från aven

omräknadebasvärdena. Detfastighetstaxeringen fastställdamänna
fastig-allaomfattarOmräkningentaxeringsvärde.basvärdet åretsutgör
på denendastbaserasOmräkningenindustrifastigheter.hetstyper utom
beaktarprisutvecklingsområde ochprisutvecklingen inomallmänna ett

be-skallOmräkningstalenegenskaper.fastighetensinte den enskilda
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så taxeringsvärdena inomstämmas prisutvecklingsområdeatt ett mot-
75 marknadsvärdena inom detta.procentsvarar av

Kritik har framförts dagens regler för fastighetstaxering. Detmot
har bl.a. ifrågasatts förfarandedagens leder fram till taxerings-om
värden återspeglar den enskilda fastighetens marknadsvärde. Isom
många fall det gällande taxeringsvärdena förgörs höga. Inne-att är
börden i denna kritik de nuvarande reglerna avseendeär att
värdefaktorer och indelning i värdeområden inte så utformadeär att
taxeringsresultatet med verkligheten. Vidare har detstämmer överens
gjorts gällande det lokala lekmannainflytandet vid taxerings-att
förfarandet för litet. Kritik har riktats omräkningsreglemaär även mot

för trubbigt utformade. vissa fastighetstyperFöransettssom vara anses
dessutom underlaget för köpeskillingsstatistiken alltför bristfälligt.vara
Kritiken de nuvarande reglerna torde delvis ha sitt i denmot ursprung
ökade betydelse taxeringsvärdena fått de ligger tillattsom genom

förgrund bl.a. fastighetsskatt.uttaget av

F astighetstaxeringsutredningen

bakgrundMot den nämnda kritiken reglerna för fast-av ovan av
ställandet taxeringsvärden tillsattes under våren 1997 utredning-av en
Fastighetstaxeringsutredningen FTU. Enligt direktiven dir. 1997:36
skall frånFTU utgå taxeringsvärdena i fortsättningen skallävenatt
återspegla de enskilda fastighetemas marknadsvärden. Utredningens
huvuduppgift undersöka de gällande reglerna tillfreds-är att ettom
ställande leder fram till taxeringsvärdena återspeglar marknads-sätt att
värdena och föreslå de lagändringar kan visa sig nödvändiga.som
Uppdraget omfattar både -förfaranderegler och materiella regler för
fastighetstaxering. frågaDen utredningen söker besvara medärsom
andra ord frågan konstruktion och tillämpning innebärsystemets attom
enskilda fastigheters taxeringsvärde verkligen 75motsvarar procent av
fastighetens marknadsvärde. utredningsuppdragFTUs inteär ännu
avslutat och utredningen har inte gjort några ställningstaganden som
kan redovisas i de frågor intresse för vårt arbete.ärsom av

I avvaktan på utredningens har riksdagen i flera omgångaröversyn
beslutat det beskrivna omräkningsförfarandet för taxerings-att ovan
värden inte skall tillämpas. Taxeringsvärdena därför i nulägetär
frysta.
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Problemets3 art

fastighetsskattenproblemutgångspunkt: DeKommitténs som
fritidshusområdenattraktivaibefolkningenbofastaför denmedför

vissakan ipendlingsområdenutanför de tätortemasstörre avse-
allaproblemgenerellt rördelenden ett sommeravsom enses

fastighetsprisemadärområdenibosattainkomsterhushåll med låga
medenlighetidock,visammanhang hardettastigit kraftigt. I

fastighets-problemdefokuserathandi förstadirektiven, som
dettaHuruvidafritidshusområden.attraktivamedför i vissaskatten

tillämpasendastreglering,lämpligast lösesproblem somgenom en
fråga.dockområden,i vissa öppenbosatta ärskattskyldigapå en

icke-monetärskattutformadFastighetsskatten är enensom
kategorierför vissaproblemmedförkonstruktionavkastning. Denna av

varitinkomstermed lågahushållframföralltgällerhushåll. Det som
taxerings-ochfastighetsprisemaområden däritidlängrebosatta en

tillledafastighetsskattenkandennastigit kraftigt. Förvärdena grupp
flytta.bostad ochsinsäljahushållet tvingasatt

områden.i tvåhuvudsakligenuppstårslag typerdettaProblem avav
storstads-iegnahemsområdenäldrekategorinDen utgörs avena

medsambandikraftigtstigitöverlåtelseprisema attregionerna, där
varithushåll,äldrefrämstdetexpanderat. Härstorstäderna är som

kanproblemet ävenberörstid,området längreibosatta menavsomen
hushåll.andragälla typer av

efterfrågandärområdeniförekommerkategorinandraDen
långtliggertill nivåer överfastighetsprisemadrivitfritidshus somupp
köpkraft.befolkningensbofastadennivå kanden motsvaraansessom

inteberörsfritidshusområdenattraktivaområdendennaI typ av -- Ävenlänge.områden sedani dessaetableradevarithushålldebara som
vilketpåverkas,områdetsig ietablerahushållförmöjligheterna attnya

ochlands-levandeupprätthållamöjligheternabetydelse för attär enav
dennamedför ifastighetsskatten typproblemskärgårdsbygd. De som

regionalpolitisktydligordandramedområden har även enav
dimension.

fastig-grund isinharproblem, attdet sigfallenbådaI rör somom
avkastning.icke-monetärpåskattutformadhetsskatten är ensom en

inomsammanhang,behandlas ikunnaför sigde i och ettDärför skulle
denutvärderaochuppdragallmännakommitténs överför att seramen
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löpande beskattningen fastigheter. kommitténsI direktiv nämnsav
dock uttryckligen endast den problemställning attraktivasom avser
fritidshusområden.

Detta problem har regeringen i särskilt behovansettsav vara av en
skyndsam lösning. Som vi framhållit tidigare, i kapitel behandlar
kommittén, i enlighet med regeringens önskemål, därför frågan om
fastighetsbeskattningens effekter för den bofasta befolkningen i vissa
attraktiva fritidshusområden med förtur.

I utredningsdirektiven beskrivs detta problem huvudsakligen ettur
regionalt perspektiv. De problem uppstår i den områdentypsom av

i direktivenomnämns har sin grund i efterfrågan på småhussom att
från använda fastigheterna fritidshus,attpersoner som avser ärsom

högreavsevärt den lokalt förankradeän efterfrågan småhus avsedda
för pennanentboende. Något tillspetsat kan grunden till problemet
beskrivas på följande vis. När kapitalstarka förvärvarpersoner
fastigheter i områden, attraktiva för fritidsboende,är påverkarsom
detta den allmänna prisnivån i dessa områden. Som följden av
fastighetstaxeringssystemets konstruktion påverkar detta generellt sett
taxeringsvärdenivån för alla fastigheter i området. Detta gäller särskilt
områden där fastigheterna till sin fysiska karaktär och belägenhet är
sådana de lämpar sig för såväl fritids-att pennanentboende.som

De områden aktuella i dettaär sammanhang vissa kust- ochärsom
skärgårdsområden andra områden med utpräglad landsbygds-samt
karaktär attraktiva för fritidsboendeär och där de allmänna in-som
komstförutsättningama för de bofasta begränsade i deär änmer
regioner där "sommargästema" bosatta. Fastighetsprisema i dennaär

områden bestäms intetyp den lokala befolkningens köpkraftav utanav
"sommargästemas"ytterst betalningsvilja och inkomstförhållanden.av

De områden det fråga kännetecknasär därför fastighets-attom av
prisnivån, och därmed taxeringsvärdenivån,även hög i förhållandeär
till den allmänna inkomstnivån hos den bofasta befolkningen. Eftersom
taxeringsvärdet ligger till grund för fastighetsskatt påverkasuttaget av

skatteuttaget.även Detta medför, har det hävdats, den bofastaatt
befolkningen i attraktiva fritidshusområden detta slag generellt settav
har svårigheter betala fastighetsskatten.att vadI mån denna verklig-
hetsbeskrivning överensstämmer med faktiska förhållanden behandlas i
kapitel

Centralt i sammanhanget fastighetsskattenär typisktatt kansett
medföra betydande problem för den bofasta befolkningen i området.
Därigenom kan fastighetsskatten få betydelse för möjligheterna att
upprätthålla levande bygd i dessa områden. Som påpekatsen ovan
finns det alltså tydlig regional dimension i det problem lyftsen som
fram i direktiven. börDet dock påpekas möjligheterna bibehållaatt att
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främst,inte bara, ellerdenna områdenbofast befolkning i typ ensaven
liggergrundläggande problemettill fastighetsskatten. Detrelateratär

infrastrukturen ochsysselsättningsförhållandena,i de lokalasnarare
problem dockdettafinna lösningarliknande omständigheter. Att är

uppdrag.omfattas kommitténsuppgift inte aven som
bibehållamöjligheternabetydelse förfaktorEn att enavannan

förvärvs-givetvis de högaaktuella områdenabofast befolkning i de är
hushållkapitalutgifter förmedför mångaprisema i sig, höga nyasom

med dekombinationområdet.etablera sig i Iöverväger attsom
råder i deinkomstmöjligheterbegränsade lokalajämförelsevis som

belopps-kapitalutgiftema förmodligenaktuella områdena, utgör ett
Ävenhushåll.för mångafastighetsskattenmässigt problem änstörre

fångasproblemet kanundersökavi måste av annanuppomom
syftar tillprimärtåtgärderskattelagstiftning liggerlagstiftning än som

dessa områdenpå småhus iförvärvsprisemapåverka de högaatt
särlösningdock väsentligtuppdrag.utanför kommitténs Det är att en

mellan nivån påsamband rådertill detutformas med hänsyn tagen som
skattelindring böreventuellfastighetsprisema.fastighetsskatten och En

kapitaliserings-upphov tillden intemed andra ord utformas så att ger
skattelindringen.effekteneffekter upphäver avsom

i attraktivafastighetsbeskattningen kan medföraproblemDe som
olikalitependlingsområdenutanförfritidshusområden ärtätortemas av

och för hushålli området,hushåll, bott längekaraktär för somsom
sig där.etableratid ellersig i området påetablerat överväger attsenare

delenhela ellerfallförra kategorin har i många störreDen amorterat av
förvärvstillfället.fastigheten vidför finansierade lån atttogsav som

för dessa hushållmedförafastighetsskatten kanproblem ärDet attsom
till likvidaderas tillgångdvs.likviditetsproblem,betrakta attettsom

tillgrundeninledningsvispåpekadesmedel otillräcklig. Som ärär
icke-utfonnad skatt påfastighetsskattenproblemet, äratt ensom en

bristgenerell pålider inte någonavkastning. hushållDessamonetär
obelånadeförmögenhet denbetydandetillgångar. De äger en -

någonden intede i husetfastigheten så länge bor genererarmen-
finansieras.kan Attvilken fastighetsskattenavkastningmonetär ur

dagendenbetingabostaden kan förväntas stor manpengarsummaen
hushållför detill föga hjälpsälja fastighetensig förbestämmer äratt
hushållsigfall deti området. mångabo kvar I rörsträvar att omsom

vilkaförfolkpensionärer,exempelvismed mycket låga inkomster,
utgift. dettabetungande Settmycketfastighetsskatten utgör uren

medför ocksåfastighetsskattenperspektiv de problem ettär som
kostnadsproblem.

deproblemetnyetablerade,deden andraFör är attgruppen,
i för-otillräckligameningallmänekonomiska tillgångarna i ären mer
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hållande till de rådande levnadsomkostnaderna. Eftersom dessa hus-
hålls fastigheter ofta relativt högt belånade de ingenär utgör större
nettoförrnögenhet. Vidare kan bostadsutgiftema förmodas relativtvara
höga, inte bara till följd fastighetsskatten också på grundutanav av

och amorteringama på bostadslånen. denna kategoriFörräntorna utgör,
påpekats de höga kapitalutgifter förvärvsprisemasom ovan, som

medför många gånger i sig problem fastighetsskatten,större än ävenett
den sistnämnda kan betydelsefull.så kommitténsIom vara nog

uppdrag ligger finnadock lösning för båda dessa.kateg0rieratt en av
hushåll.

detta sammanhang bör det förl vissa hushåll med låganoteras att
inkomster och obelånade eller lågt belånade fastigheter med höga
taxeringsvärden förmögenhetsskattenkan upphov till ytterligarege
problem slag fastighetsskatten. Förändringar i för-av samma som
mögenhetsbeskattningen dock föremål för diskussion i andraär
sammanhang och kommer inte behandlas särskilt i betänkandet.

fastighetsprisnivån förändras iAtt område, blir attraktivt förett som
med andra ekonomiska förutsättningar de varit bosatta iängrupper som

området längre tid, framhölls inledningsvis inte någotären som som
enbart inträffar i den områden beskrivitstyp utan ettav som ovan mer
allmänt förekommande fenomen. fenomen förekommerDetta iäven en
del äldre egnahemsområden i storstadsregionema, där överlåtelse-
prisema stigit kraftigt i samband med storstäderna expanderat ochatt
gjort dessa områden relativt belägna.centralt Vidare före-sett mer
kommer det i vissa attraktiva fritidshusområden inom de städ-större

pendlingsområden. enskilda hushåll bott länge i områdetFörernas som
kan denna förändringar givetvis medföra betydandeocksåtyp av
svårigheter med betala fastighetsskatten. Kännetecknande för deatt
förändringar i prisrelationema i denna områdenäger ärtypsom rum av
emellertid de hänförasprimärt kan till väljeratt att attnya grupper
bosätta sig i områdena. med andra ord inte frågaDet ärpermanent om

den bofasta befolkningen minskar i storlek förändring iatt utan om en
den bofasta befolkningens socioekonomiska sammansättning.

problem kommittén har förturDet tagit sig med skiljer sigsom an
alltså i vissa avseenden från det generella likviditets- ellermer
kostnadsproblem redogjordes för inledningsvis. Skillnaden bestårsom
framförallt i det i de attraktiva fritidshusområdena utanför deatt större

pendlingsområden tillkommer regional dimension påtätortemas en
problemet. Det innebär bl.a. det i dessa områden inte bara krävsatt
åtgärder det möjligt för redan etablerade hushåll bo kvar,gör attsom

åtgärder underlättar för hushåll etablera sig iävenutan attsom nya
området.
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docksigdetdet gällerområdenvilkenOavsett rörtyp omav
konstruktionfastighetsskattensisin grundsvårigheter har som ensom

konstateraalltsåVi kanavkastning.icke-monetär attskatt på en
därför ställtharKommitténgenerellt slag.till sinproblemet ärnatur av

hardirektivenvi enligtproblem,det regionala attsig frågan somom
endast tillämpassärregleringlämpligast lösesbehandla, somengenom

utformagåreller detområdenbosatta i vissaskattskyldigapå att enom
problemet.generelladetfångardensärreglering så ävenatt upp mer

lösningarolikafråga har tvåställning i dennakunnaFör typeratt ta av
ihushåll bosattaberörahuvudsak skulleidels sådanadiskuterats, som

pendlings-utanför defritidshusområdenattraktiva större tätortemas
påverkaskulleallmäntsådanaområden och dels uttaget avsom mer

taxeringsvärdenivåndäri områden ärbosattafastighetsskatt för hushåll
hög.

med för-behandlasdenna frågaeftersomVi vill dock poängtera att
betänkandedettaredovisar ikommitténlösningarså har detur som

i deställningbehandla ochmöjlighetvi hafttagits fram innan taatt
utredningsuppdrag.i vårtingårprincipiella frågorgrundläggande som

löpandeför dentill grundbör liggaprinciperVilka allmänna som
i be-neutralitetmålsättningenfastighetsbeskattningen i bl.a.stort, om

behandla iviupplåtelseformer,boende i olikaskattningen attavserav
problematikför med sig denutredningsarbetet. Dettadet fortsatta att av

belysasmåstedelbetänkandetivi behandlargenerell ävennatur ursom
perspektiv.principielladetta övergripande
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4 Konstitutionella aspekter på
särregleringar på beskattningens
område

Kommitténs uppfyllabedömning: För regeringsformens krav påatt
generellt tillämplig lagstiftning bör reglering generellen ges en
utformning och bygga objektiva och sakliga kvalifikations-
kriterier.

4.1 Bakgrund

Inför prövningen i Lagrådet regeringens förslag till nedsatt underlagav
för fastighetsskatt avsnitt framfördes farhågor förse 2.3 denatt
föreslagna lösningen konstitutionellt tvivelaktig. första hand fram-Ivar
fördes tvivel den använda lagstiftningstekniken tillräckligtom var
generell och allmän för uppfylla regeringsformens krav i dessaatt
hänseenden. förekom kritiker menade undantags-Det även attsom en
lösning för vissa geografiskt avgränsade områden skulle strida mot
principen likformig och rättvis beskattning medborgarna.om av

I Lagrådets yttrande förslagregeringens behandlas inte fråganöver
uttryckligen. den del Lagrådets kritik sikte bristenI på påtarav som
underlag for den gjorda avgränsningen återfinns dock antydanen om
den bakomliggande principiella problematiken. Lagrådet pekade här
risken för lika fall behandlas olika.att

detta kapitel behandlas översiktligt konstitutionellaI de principer
och bestämmelser lagstiftningens form och innehåll. Syftet iärstyrsom
första hand fråganbelysa särreglering med regional inriktningatt om en

konstitutionellt acceptabel. grundläggande fråganDenär är om en
sådan lagreglering kan uppfylla regeringsformens krav på generell
tillämpbarhet.



1999:59SOUsärregleringar....Konstitutionella aspekter på58

förkonstitutionella4.2 Den ramen

innehållochformlagstiftningens

lagstiftningsprinczperRegeringsformens

-skalllagreglergällerlagstiftningprincip förallmän attSom varaen
1963:17, s.325Författningsutredningens SOU överväg-generella. I

definitionenvidanfördeslagbegreppetrörandeanden att av
Därförinnehållet.självaofta tagits iutgångspunktenharlagbegreppet

för denrättsreglergenerellaskall innehållaatt aktdet atthar sagts en
generellainnehålladen skallellerbetecknas lag,skall kunna attsom

anmärktessammanhangeträtt.reglerar enskild Irättsregler, attsom
Utred-lagbegrepp.materielltbrukar talasådana falli ettomman

ligger,lagbegreppetmaterielladel I detmenade förningen attattegen
följandedärpå335. Denrättsregel"generell a.a.,lag är s.en

delmenade för sin100Grundlagsberedningen SOU 1972:15, atts.
ochallmängiltigtinnebär någotspråkbruki allmäntorden lag och norm

norm.generellhittillsi framtidenlag kommer attatt vara ensom
"uttryckvälja lagformenriksdagenuttaladeMan även attatt gergenom

ehurutillämpligt,generellttill sinuppfattningen beslutetför ärtypatt
giltighet".för beslutetsförutsättningtillämplighet integenerell är en

då denvälja lagformenregel kommer"riksdagen iuttaladesVidare att
bind-principielltföreskrifterrättsregler, dvs.skapa ärsettatt somavser

menadeSammanfattningsvisandra fall".och inte iande för envar,
föreskrift medlag till sinGrundlagsberedningen ärtypatt enen

grundlagen inteemellertidBeredningen menadegenerell giltighet. att
föreskriftanvänds förundantagsfalllagformen ibör hindra att somen

fallsådanakonkret problem. Ienstakasyftar till lösa någotreellt att
generell form.välja lagentorde riksdagen att enge

departements-tankar anfördeGrundlagsberedningensSom påsvar
följande:bl.a.203grundlagspropositionen 1973:90,chefen i prop. s.

Enligt minlagbegreppet.påväsentligt beredningensdelar i allt"Jag syn
kanendastfrämst dettaförst ochligger i lagbemening attreppet

dei principkännetecknasregler äromfatta rättsregler. Så attavana
utmärk-det föroch enskilda.bindande för myndigheter Av rättsstaten

följer vidaremedborgarnabehandlingnonnmässigande kravet på av
föreskrift".generellrättsregel skallatt vara enen

Departementschefen fastslog slutligen:

rättsregelvarjeuttalat lag liksomi det föregåendehar"Ja att annanen
föreskrift".ska l generellvara en
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uppfattningGmndlagsberedningensDepartementschefen invände mot
konkret problem ochundantagsvis kunde något enstakalagatt avseen

anförde vidare:

undantagsvisframhållit kan det visserligenberedningen har"Som vara
blir tillämpliga endast iföreskrifternödvändigt att somgenom fal emellertidmin mening måste lagenfråga enstaka nligtettom

utformad. kan således integenerellti sådan situation Jagäven varaen
bered-till ck hostill uppfattning kommeransluta den uttsom

fatta be-riksdagenningen bör möjligt ör att ettatt et genom avara
konkret fa l".endast visstslut uttryckligen ettanges avsesom

tillämplighet inte heltkravet generellFrågan innebörden äravom
propositionen.medges i den aktuella Departe-lätt vilket ävenatt ange,

uppfylla dettalag fårmentschefen förklarade emellertid att ansesen
vissasituationer visst slag ellerexempelviskrav den ettavom avser

sig till eller på be-eller den riktarhandlingssätt sättannattyper omav
personerbestämd krets a.a., 204.i allmännarör termer av s.en

departementschefenuppställda principenillustrera denFör att angav
för folkomröstning el-tidpunktennågra exempel. lagEn ensom anger

till folket nämndesfråga skall ställasler formuleringen den somsomav
skäl anfördes lagengenerellt tillämpbar lag. Somexempel på atten

skälfolkomröstningen. ansågsdeltar i Avgäller för alla sammasom
generelltarbetskonflikt exempel pålag avbryteräven ensomenen som

exemplifieringen medDepartementschefen avslutadetillämpbar lag.
riksdagen laginte möjligt förförklaringen däremotdet är attatt genom

vilken avgörandet enligtfall angelägenhet isärskiltbesluta i om
myndighet.domstol ellerpå regeringen,gällande ankommerrätt annan

därför i kap.innebörd återfinns 11 8 §med dennalagregleringEn
regeringsformen.

betrakta generellmellan vadGränsdragningen är att som ensom
fall kanbeslut i enskiltkanföreskrift och vad ettettanses varasom

fastställa någondet inte alltid möjligtvansklig och är attgöraattvara
ikommit till uttryck bl.a. denuppfattning harabsolut Dennagräns.

Holmberg och Nils Stjemquist,bl.a. Erikstatsrättsliga litteraturen se
Håkantillhörande författningar, 1980, 240-243,Grundlagama med s.

ochuppl, och BrooméNormgivningsmakten, 2 34-38, BoStrömberg, s.
Statsvetenskaplig tidskrift, 38.Eklundh, 1976,Claes s.

Även och fast-framstår enkelt bedömadet i allmänhet attsomom
gränsdrag-bestämmelse, kangenerella tillämpbarhetenställa den av en

och vid bedömningenningsproblem uppkomma i många situationer av
kategorier lagregler.skilda av

tillämpa s.k.generell lättastKännetecknen på är atten norm
förbjudereller beslut påbjuder ellerhandlingsregler, dvs. regler ettsom
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handlande eller offentliga funktionärersvisst från enskilda personers
allmännasida. generell handlingsregel riktar sig till en iEn termer

bestämd alla under givnakrets personer. adressaterDess ärav som
förutsättningar underlåta viss handling be-har företa elleratt somen
skrivs bestämmelsen.i

lagregel förlora sin generella karaktär enbart förEn behöver inte att
adressater, vissden riktar sig till begränsad krets t.ex.av enen mer

kategori näringsidkare eller juridiska personer.av
det gällerGränsdragningsvårighetema i allmänhetär större när att

bedöma vissa s.k. kvalifikationsnormer. Kvalifikationen t.ex. ettavser
landområde objekt. kvalifikationsbeslut kanVisst eller Ettett annat

förefalla Lagregeln/beslutet kan emellertidha konkret innebörd.att en
obestämd kretsha sådana rättsliga indirekta verkningar för en av

det därför ibland befogat betrakta beslutetäratt att som enpersoner
samtidigtgenerell föreskrift jfr. Strömberg, Strömberg36.s. menar

beslutfinns för kan gällandedet hur långtgräns göra att ettatt en man
till grund dess indirekta verkningar. Somgenerellt sin karaktär påär av

falli obestämt antalexempel på beslut kan ha verkningar ettett som
ändå inte kan betraktasoch för obestämt antalett personer, men som

tillbeslutetgenerell föreskrift hannämner att utse personsom enen
generaldirektör 36-37.a.a., s.

regeringsformenStrömberg bakgrund motiven tillatt motmenar av
RÅ för-Regeringsrättens avgörande nedan framgåroch 80 1:92 se att

innebördformellbudet lagstiftning för enskilda fall har rentmot en
fallvisst konkretlag har tillkommit i syfte reglera ettsamt att attom en

detta fall, spelar dettaoch i praktiken kommer tillämpas endast påatt
ingen roll förutsatt har generell utformning.lagenatt en

Regeringsformens likhetsgrundsats

regeringsformen kap. formuleras den s.k. likhetsgrund-I 2 § ll st.
respekt förDen offentliga makten skall med allautövassatsen.

människans frihetmänniskors lika värde och för den enskilda och
värdighet.

stadganden i paragrafens fyra stycken,Stadgandet, liksom övriga
har delen skallregel. realiteten innefattartill utformats Istörre som en

rekommendationer. Kontrollen de följsstadgandena dock endast attav
främst rättslig kan emellertid få betydelsepolitisk och Deär natur.av

laglighetsprövning enligt kommunallagen ochunderlag för somsom
rättsregler Gustaftolkningsdata vid tillämpningen olika se Petrénav

och Ragnemalm, Sveriges Grundlagar, 1980, 20.Hans s.
Fri- och Rättighetsutredningen föreslog all-SOU 1975:75 att en

fastställas i form programstadgandelikhetsgrundsats skullemän ettav
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formulerades följandepå "Den offentliga maktensätt; börsom utövas
så.....att alla lika inför lagenär s. 29. Departementschefen avvisade
dock förslaget såsom oacceptabelt stadgandet riktade sig tillsvagt om
de rättstillämpande prop. 1975/761209, 98 Om stad-organen s.
gandet däremot avsågs riktat till lagstiftaren menade departementschef-

bestämmelsen uttryck föratt målsättning i fråga denen gav en om
samhälleliga verksamheten varken önskvärd eller realistisk.som var
Han förklarade vidare:

"Det förhåller i själva verket så särbehandlande lagstiftningatt på
exempelvis de onomiska och sociala områdena typiskt känne-äre ett
tecken för modernt välfárdssamhälle. Vadett behöver i frågasägassom

lagstiftarens verksamhet i stället denneär skall efterom att sträva att
sadanaöra avvägninâarmellan olika intressen kangruppers som upp-rimliga rättvisa. Enligt mening kommer sådanevas som oc min enmålsättning bäst till uttryck rammatiska stad anden allagenom rogen ommänniskors lika värde, respekt enskildes ighetvär samtom omindividens personliga, ekonomiska och kulturella välfärd mål försomden offentliga verksamheten".

Kravet på begreppet "allas likhet inför lagen"att skulle införas i
regeringsfonnen återkom i motioner vid riksdagsbehandlingen och
Konstitutionsutskottet KU sade sig inte vilja sig såmotsätta att
skedde, låt regeringsfonnen redan uttryckatt för uppfatt-vara gav
ningen de rättstillämpandeatt skulle behandla lika fall lika.organen
Begreppet allas likhet inför lagen kom därefter införas i kap.l 9 §att
regeringsfonnen. bestämmelsenI stadgas domstolar förvalt-att samt
ningsmyndigheter och andra fullgör uppgifter inom den offentligasom
förvaltningen i sin verksamhet skall beakta allas likhet inför lagen samt
iaktta saklighet och opartiskhet. dettaI sammanhang måste särskilt
framhållas stadgandet inte riktar sig till lagstiftaren,att vilket haräven
kommit till uttryck i det refererade propositionsuttalandet. I uttal-ovan
andet framhålls dessutom uppfattningen särbehandlandeatt norm-
givning inom de ekonomiska och sociala områdena typisktutgör ett
kännetecken för modernt välfärdssamhälle.ett

Lagstiftaren har således ha möjlighet besluta särbe-ansetts att om
handlande giltighetlagstiftning. Kravet på generell har således inte den
innebörden lagstiftaren skulle förhindradatt beslutaattvara normer

till fördel ellerär nackdel för olika medborgare.som grupper av
Avgörande härvidlag de principerär förbud diskriminerandemotom
föreskrifter kan utläsas regeringsfonnen ras, hudfárg, etnisksom ur
minoritet och kön och andra grundlagar jfr. Holmberg och
Stjemquist, 46 och 242s.

Beträffande likhetsgrundsatsen enligt regeringsfonnen finns anled-
ning tillägga sådan principatt finnsatt uttryckt föräven den kom-en
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1991:900kommunallagenkap. 2 §verksamheten. 2munala I anges
medlemmar lika,sinabehandlalandsting skallochkommuner omatt

alltså särbe-kanskäl för något Kommunenfinns sakligaintedet annat.
sådanskäl försakligadet finnsmedlemmarhandla vissa enom

åtskillnad.

inomLikformighetsprincipen4.3

beskattningsrätten

ochgradfrågan i vilkenSkatteregler uppkommerutformningenVid av
för deenhetliga reglerefterlagstiftaren böromfattning strävasom

likformighets-s.k.ofta denbrukarsammanhangdettaskattskyldiga. I
likhetsprin-ellerlikabehandlingsprincipenbenämndiblandprincipen,

principdennalika. Enligtbehandlasfall skalllikaframhållascipen, -
harlitteraturenskatterättsligalikformig. denIbeskattningenbör vara

kannågraprincipdenna nämnastolkningarframförts olikadet varavav
undvikaböralagstiftarenrättviseskälfrämsthär. Av enanses
Leif Mutén,skattskyldiga bl.a.sevissabehandlingdiskriminerande av
menadeWelinder1966, 48. attskatterättsligaTre uppsatser, s.

beskattningenförutsätterlagen allmäntinförlikhetbegreppet attrent
skatte-särskildamedgerintemeningen denlikformig i den attär

socialgrupp,derasgrundskattskyldigaför vissaprivilegier av
in-BeskattningWelinder,Carstenuppfattning,politiska etc. avras

189.förmögenhet del 1980,ochkomst s.
åtminstonedel kanbeskattningensför treHultqvist att semanmenar

Anderslikabehandlingsprincipenellerlikforrnighets-aspekter av
60.1995,inkomstbeskattningen,vidLegalitetsprincipenHultqvist, s.

ekonomisktleder tillTransaktionerlikabehandling.Ekonomiskl som
skattesynpunkt.behandlas påskalllikvärdigt resultat sätt ursamma

skatteförmågeprincipen.kopplat tillIbland är argumentet
rättsgrundsatsdennatidigarelikhet inför lagen. SomAllas nämnts är2

innebärregeringsfonnen,igrundlagsfäst i kap. 9 §1 mennumera
särbehandlandegällerdetlagstiftarenförbud riktat tillinte något när

lagstiftning.
ålagda skatt-fullgör denskattskyldigaallaLagstiftarens3 strävan att

skyldigheten.

beskattnings-likhetsprincip igrundläggandeexisterardetFrågan enom
sådan principhävdats någonoomtvistad. harDetdock inte atträtten är

föreställningsvärlden Nils Mattson,skatterättsligai deninte existerar
författareSamme1985, .85.och konfrskation,Skatter menars
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emellertid också alla lagregler konsekvenser politiskaäven äratt om av
ställningstaganden, finns det grundläggande strukturer i alla ländersom
ligger till grund för inkomstskatten SkatteförmånerDs 1992:6,t.ex.
och andra särregler i inkomst- och mervärdeskatten, 23.s.

lilifornzigEn och rättvis taxering

I 1956 års taxeringslag upphävd fr.o.m. den januariSFS 1956:623, l
1991 stadgades bl.a. kommunalskattelageni § "Taxering enligt1 att

lagarna statlig inkomstskatt och statlig förmögenhetsskattsamt om om
sker i den ordning nedan stadgas. Därvid skall iakttagas, taxering-att

bliva överensstämmande med skatteförfattningama isamtarna
möjligaste likformigamåtto och rättvisa.

Stadgandet följt sedanhar med vissa språkliga förändringar med
1800-talets bevillningsförordningar till 1900-talets taxeringsförord-
ningar och taxeringslagar. Uttrycket kommenteras i för-sparsamt
arbetena till taxeringslag. betänkandet Förslag till effektivare1956 års I
taxering dock stadgandet brukarSOU 1954:24, 174 nämns atts.
ställas huvudprincip för den taxeringsverksamhet ägerupp som som

för beskattningsändamål bör beaktas under helaoch denattrum
taxeringsförfarandet. heller i förarbetena till års eller års1910 1928Inte
förordningar beträffandevägledning uttrycketsnågon närmareges
innebörd jfr. Hultqvist, 59.a.a., s.

likforrnighetsprincip.Stadgandet uttryck förmåste anses ge en
Regeln myndigheterna, dvs.riktar sig dock endast till de verkställande
skattemyndigheter tillämpning de olikaoch skattedomstolar, i deras av

lagstiftarenskatteförfattningama. Lagstiftaren omfattas alltså inte. För
gäller grundlagama.de principer och regler kan utläsas Detsom ur

taxeringslagen får därför läsasupphävda stadgandet i den äldrenumera
tillsammans regeringsformen.med bestämmelsen i kap. 9 §1

område4.4 på beskattningensSärreglering

Vissa bestämmel-Särregleringama kan i princip delas i tre grupper.
har tillämpbarhet och avseddagenerell utformning och är att om-ser en

formfatta skattskyldiga.ansenligt antal, till okända, Dennaett namnet
erbjuderförekommande ochsärreglering givetvis den nomialtärav

endast givitsinte Andra regler harnågra problem aktuell synvinkel.ur
endasti praktikengenerell tillämpbarhet i formell mening, ären men

lag-tillämpliga skattskyldiga. Sådanmycket begränsat antalpå ett
tanke dessa skatt-stiftning har sällan tillkommit just med påinte
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uttryckligenreglerdeskyldiga. tredjeEn utgörs angersomavgrupp
adressater.enskilda skattesubjektvissa som
RÅ behand-Kockum",avgörande, 80 1:92, "LexRegeringsrättensI

lagenkommunalskattelagen ochvissa ändringar ilades frågan om
taxering för inkomst,förlustutjämning vidtill1960:63 rätt varom

visstföranleddaLagändringamagenerella till sin ettnatur. avvar
i Kockuminkråmet AB. DenÖvertagandespecifikt fall statens avw

gruppenandratillhöra denkanaktuella lagstiftningen, sägas avsom
till inteegendomföretagsärregleringar, innebar statenavyttraratt som

förlustutjämnings-medi enlighetutnyttja förlusterfår rätt att
uppfylldelagstiftningen integjordes gällandeförordningen. Det att

tillämpbarhet.generelllagstiftning medpåregeringsformens krav
föranlettsvisserligen hadelagstiftningenfannRegeringsrätten att av

generelltsin ordalydelseenligtKockumaffären, lagarnaatt varmen
lagstiftningenmotiven tillframgickoch det klarttillämpliga attäven av

därföransågslagstiftning. Lagenåsyftade generellt gällandeenman
regeringsformens krav.uppfylla

lagstift-generellt tillämpbarpåregeringsformens kravFrågan om
lagstift-kontroversiellapolitisktuppmärksammades särskilt i detning

Skatteregler för de forsknings-särskildainförandetningsärendet om av
rörde siglöntagarfondsmedel. Fråganbildats medstiftelser som

ifonderadepenningmedel fannskontrollen deegentligen över somom
forskningsstift-tillfördes antals.k. löntagarfondema ochde ettsom

elser.
de enligt 7 §huvudsakliga ändamåltill stiftelsernasMed hänsyn var

frikallade frånSiL,statlig inkomstskatt,lagen 1947:5766 mom. om
sighänförnäringsverksamhet inteskattskyldighet för inkomst somav

från skatt-och därmedfastighet eller till rörelsetill innehav ävenav
för förmögenhet.skyldighet

tillträdande regeringenregeringsskiftet önskade denEfter 1994 att
forskningsstiftelser bildats medoch kontroll defå insyn över som

strävanden lade regeringenled i dessalöntagarfondsmedel. Som ett
förrnögenhets-inkomst- ochsyftade till fulltfram förslag att utett som

SiLskulle i § 6Enligt förslaget 7 lbeskatta dessa stiftelser. st.mom.
till.följande mening läggas

stiftelsergäller inte för andrai detta cke"Bestämmelsema soms
pensionsfonden sådana harlmännabildats med endom från A än some

stiftelsen ägda bolagförändamål verkatill huvudsak igt attatt av
forskning".utbildning ochbedriver
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yttraderemitterades till Lagrådet, den oktober 1995Förslaget 9som
bl.a. följande:

endastpensionsfonden kommer"Genom anknytnin till den nämndastiftelgseren
stiftelsemavissa enstaka omfattas regleringen. Avenatt av om

utformad desåinte ckligen i ärär atttextenutt exten,namnges
framgårremitterade förslagetklart ividualiserade. skä för detAv en

bestämda stiftel-reglera just sjuockså bestämmelsen avseddäratt att
Övergångsbestäm-Härtill kommer denskattskyldighet. attsers ena av

beräkningenanskaffningsvärde vidmelsema innehaller regel aven om
realisationsförlust förrealisationsvinst ellerdessa befintliga stiftelsers

bestäm-föreslagnavisst Lagrådet det svårt hur denår. Enligt är att se
skulle kunnamelsen, jämte den tillhörande övergångsregeln, anses upp-

till uttryck ikravet kommerfylla kravet på generell utformnin förhållandetsasom, bestämmelsemotiven till sfonnen. denregerin Det att som
omfattari tiden ellerskola ingå i SiL obegränsad§ 6 äravses mom.

detkan inte undanskymmaobestämt antal framtida intäkter väsent-ett
endasttillämpas påliga faktum bestämmelsen enligt sin lydelse kanatt

bestämda subjekt.vissa

grundlags-rådet berörde i yttrandet, jämförelse,La ävensom en
SiL och yttrade:igheten den s.k. katalogen i § 47 momen av

påbestämmelser kan uppfylla kravet"Huruvida ifrågavarande anses
Stiftelse-generell tillämpbarhethar helt nyligen uppmärksammats av

reglerKommittén har därvid funnitoch föreningss attekommittén. att
i förar-denna inte kan enerella i den mening angettstyp fSOU somav anses

till Metodenbetena regeringsfonnen 1995:63, 225. att genoms.
formvid inkomsttaxeringen ilag namngivna subjekt örmåner avge

såsomskattebefrielse eller, i fall, särskild avdragsrättnågra är,en
påpekar, ovanlig och får, enligt kommittén,kommittén inte sesnumera

frånetablerat undantauttryck för i konstitutionellett ett åraxissom
tilgenerellget regeringsformens förarbeten uttala kravet på ämp-e

et.ar
berördainte fråga dedet aktuella ärendet detI är att geomnu

deförmånligare ställningstiftelsema från skatterättslig synpunkt änen
bestämmelsen § 6eljest skulle ha. innebär den föreslagna 7Tvärtom 1

underkastasangivna stiftelsema skallSiL de i lagtextenatt enmom.
bildats förstiftelserskatterättsli reglering andrasträngare än som

utformninggenerelländamål. akgrund det krav åMot avsamma av
regeringsfonnenföreskrifter fonnulerats i motiven ansersom

skattelagregel iLagrådet den lagstiftningsteknik varigenomatt en en
fall däromfattaprincip inte börtillämpli på enstaka rättssubjekt iörs

riktningi oförmånligvisst ler subjekt undantagvissa görsör ett ene
från generellt verkande regel."en

för-lagstiftning ochgrund förförslaget lades tillLagrådet avstyrkte att
lagändring.slaget har inte heller resulterat i någon

statlig in-1947:576s.k. katalogen i lagenDen 7 § 4 ommom.
upphovoch har ofta givitkomstskatt, till den tredjeSiL, hör gruppen

regeringsformenstillförhåller sigbestämmelsentill diskussion hurom
ofta framhållitsharBestämmelsenkrav generell tillämpbarhet.på som

område.beskattningenssärregleringexempelutmanandeett av
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från skatt-skattesubjekt frikalladevissaBestämmelsen innebär äratt
hänför sig till innehavinkomstför all inkomstskyldighet än somannan

bestämmelsenvissa iSkattefriheten tillkommerfastigheter.av
förstajuridiska Bestämmelsensuppräknadebeskrivna eller personer.

i karaktären påbeskriver allmännautformad ochdel generellt termerär
generella ordalagide skattesubjekt Här omnämns t.ex.avses.som
arbetslöshetskassor.och Iförsäkringskassorallmännaakademier,

nämnande,meddel däremot,bestämmelsens ettnamnsangessenare
mängd tämligenräknasskattesubjekt. Härantal uppräknade upp en

skattskyldighet. exempelfrån Somskattesubjekt frikallasdisparata som
ochföljande: Alva Gunnarsubjekt kanskattebefriadepå nämnas

främjandestiftelse förApotekarsocietetensstiftelse,Myrdals av
FinansieringsinstitutBokbranschensutvecklingfarrnacins m.m.,

minnesfond.HammarskjöldsBryggeristiftelsen och DagAktiebolag,
del med fog kanutformning i dennabestämmelsensDet är somsenare
generellt tillämpbarkravregeringsformensifrågasättas utifrån

lagstiftning.
anledning studerahadeföreningsskattekommitténStiftelse- och att

imed regeringsformenkatalogens förenlighetfrågan s.k.den nuom
påpekadeskommittén dir 1988:6direktiven tillhänseenden.aktuella I

föråldrad form lag-i katalogendessutom uppräkningen äratt aven
direktiven uttalades där-detaljinriktad.alltför Istiftningsteknik ärsom

bör kunna bort.på siktför katalogen tassträvan atten
regeringsformensbakgrundmenade det-Kommittén motatt av

uppfylla kravetskulle kunnakatalogenhurförarbeten svårt att sevar-
medförde emellertidställningstagandegenerell tillämpbarhet.på Detta

meddelagrundlagsstridigtdet skulleenligt kommittén inte attatt vara
regerings-efterkonstateradelag.sådana beslut i form Man attav

upprepade tillfällenvidikraftträdande har detfonnens ochtillkomst
namngivna subjekt förmånergivitlagförekommit riksdagenatt genom

fall,skattebefrielse eller, i någravid inkomsttaxeringen i form enav
skett islutsatsen dettaKommittén drogsärskild avdragsrätt. att en

aktuella lagstiftningenför dendet finns fogsådan utsträckning attatt se
frånetablerat undantagkonstitutionell praxisiuttryck för ettettsom

tillämpbarhet SOUgenerelluttalade kravet pådet i förarbetena
225.1995:63, s.

inteuppräknade subjektenför deskattebefrielsenFörhållandet äratt
enligtintäkter utgjordebestämdaeller till vissabegränsad i tiden

praxiskonstitutionellaför denuppfattning stödkommitténs ett som
uppfyllt.integeneralitetskravetanvändstillåter lagforrnen ärtrots attatt

skattebefrielsenannorlundadock bliBedömningen ansågs om
endastbefrielsenperiod ochtill bestämdbegränsas än avsermer omen

intäkt.bestämdenstaka år ellerett env
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Förutom den s.k. katalogen kan några andra exempel lag-påäven
stiftning icke-generell karaktär nämnas.av

Lagen 1963:173 avdrag för avgifter till stiftelsen Svenskaom-
Filminstitutet, nuvarande regeringsformen har visserligenDenm.m.
tillkommit efter denna lag, ändringar i lagen har skett eftermen
ikraftträdandet.
2 § 8 sjunde stycket i lagen statlig inkomstskatt, SiL.mom. om-
Regeln Sparbankemas säkerhetskassa till föravdragrättger
utdelning till sparbankema.

inkomstskattereglerLagen 1992:702 med anledning vissaom av-
omstruktureringar finansiellainom den sektorn, lagen finnsIm.m.

ochbestämmelser särreglerar bl.a. bostadsñn-statenssom namnger
ansieringsaktiebolag, SBAB.

Avslutningsvis kan särregleringarkonstateras inom beskattningensatt
område naturligtvis fråga och till uppkommer i andraär ävenen som av
länder. en kuriositetSom kan den särskilda isländska skattelagnämnas

infördes 1954 med syfte Haldor Laxness nobelpris frittgöraattsom
från inkomstskatt.

Skatterättslig särreglering endast gäller geografiskti vissasom
avgränsade områden

Geografiskt avgränsade särregleringar skatterätteninom och angräns-
ande områden inte okänt eller fenomen. regionernågot vissaFörär nytt
har det sedan lång tid tillbaka funnits särreglerande lagstiftning som
inneburit förmånligare behandling enskilda, be-avsevärt t.ex.en av
träffande de socialavgifter arbetsgivare har erlägga. Sådanaattsom av-
gifter skatt i regeringsformens mening rättsfalletseutgöra t.ex.anses
RÅ 1983 1:85.

gällande lagregleringen socialavgift-Den rörande nedsättningnu av
lagen nedsättning1990:912 socialavgifter ärer om av en- -

efterföljare till den lagstiftning tillkom i början 1980-talet förpå attsom
stimulera sysselsättningen i det krisdrabbade Norrbotten lagen

socialavgifter1982:695 nedsättning och lagen 1983:1055om av om
nedsättning socialavgifter allmän löneavgiftoch i Norrbottens län.av

lag och efterföljareDenna dess och regionalpolitisk karaktärärvar av
och har till syfte kompensera näringslivet i regionen för vissaatt mer-

incitamentkostnader och till nyetablering. Eftersom den eftersträv-ge
ade effekten bibehålla och helst öka sysselsättningsgradenär ävenatt

arbetskraftintensiv verksamhet nedsättningen social-gynnas genom av
avgiften.
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socialavgiften förDen lag tillkom innebar nedsättning1982som av
arbetsgivare verksamhet fyra uppräknade kommuner ibedrev isom
Norrbottens särreglerande bestämmelserlän. års lag återfannsI 1983

gällde för nedsättninghela Norrbottens län och innebarsom avensom
den avgift utgick de bestämmelserna socialav-enligt allmännasom om
gifter bestämmelser endastfanns särreglerandeDessutomm.m. som
gällde för innebarSvappavaara samhälle. bestämmelserDessa att en
näringsidkare driftställe efter ansökanmed fast i samhälleSvappavaara
helt kunde befrias från arbetsgivaravgift/egenavgift och allmän löneav-
gift arbetsmarknadssituation-under period tio år.på Den besvärligaen

i efter gruvdriftens orsak till dennaSvappavaara upphörandeen var
extraordinära bestämmelse. regionala avgränsningen Svappa-Den -

samhälle meddefinieras först i lagens förarbeten. uttalasDär attvaara -
Svappavaara samhälle mils radie från central-området inommenas en
punkten i i årsSvappavaara såsom 1980tätorten tätorten avgränsats
folk- och bostadsräkning prop. 1983/84.3, 11.s.

Den gällande lagen nedsättning socialavgiñer1990:912nu avom
innehåller bestämmelser socialavgifter gällernedsättning av somom
för vissa arbetsgivare och i några fall delari antal kommunerett av

s.k.kommuner församlingar. belägna inom deKommunerna äretc.
omfattar delarnationella stödområdena och 2stödområde 1 som av

inland. Beträffande indelningen i stöd-och Sverigesvästranorra
eller avgränsningsmodellerområden det inte exakta kriteriernågraär

område bör ingå iligger till grund för besluten att ett ettsom
för finnsstödområde. ligger till grund beslutenövervägandenDe som

författningamas förarbetenendast redovisade i de aktuella se t.ex.
de gällande principerna för stöd-1997/98:62, där111prop. s.

definitionområdesindelningen redovisas. Någon fastställd formel eller
i lag syftar till fastställa område bör ingå i stöd-att ettettsom om
område finns således inte.

nedsättning socialavgiñer sina föregångareLagen är ettom av som
uttryck för regionalpolitiska strävanden stödja näringslivet i gles-att
bygd och avsikten näringslivet förkompensera konkurrens-är att
nackdelar i form och långa avståndgleshet, kyla seav prop.
1994/95:161, framfört uppfattningen lagen44. Hultqvist har äratts.
generellt utformad i inkomstskatterättsligt hänseende eftersom nedsätt-
ningen riktar sig till alla arbetsgivare inom stödområdet bedrivitsom
sådan verksamhet i lagen a.a., 329.som anges s.

Även på fordons- och energibeskattningens områden har riksdagen
beslutat viss regionalt gynnande lagstiftning. samband medIom en
bensinskattehöjning kompenserades personbilstrafiken i glesbygd1979
för sin genomsnittligt längre körsträcka och för de s.k. zontillägg som

försäljningvid bensin. har utformatsKompensationentas ut av som en
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nedsättning fordonsskatten för personbilar hör hemma i vissaav som
uppräknade kommuner i Norrlands och Svealands inland. Ned-västra
sättningsbestämmelsen återfinns fordonsskattelageni 14 § 1988:327.

Av kap. och lagen11 3 4 1994:1776 skatt på energi, fram-om
går i vissa uppräknade kommuner i Norrland och Svealandatt västra är
energiskatten nedsatt för elektrisk kraft inte används för tillverk-som
ningsprocessen i industriell verksamhet. Som underlag för den lägre
energiskatten har ingått bl.a. mätningar årsmedeltemperaturen.av

Förslag regionalt differentierad bensinskatt har under årensom en
lopp framförts från olika håll för kompensera glesbygdsbefolk-att
ningen för längre avstånd och därmed högre transportkostnader. Väg-
trafikskatteutredningen behandlade frågan regionalt differentieradom
bensinskatt Ds B 1980:13. differentieradEn bensinskatt skulle enligt
utredningen medföra kontrollproblem, konkurrensrubbningar och ök-
ade administrativa kostnader. Med hänvisning bl.a. till dessa svårlösta
problem har någon lagstiftning inte kommit till stånd.

Regeringen utarbetade, tidigare i kapitel undernämntssom
förslag nedsättning1998 fastighetsskatten förettsommaren om av

bofasta i vissa kust- och skärgårdsområden. föreslagnaDen lag-
stiftningen uttalad tillfällig Skattelättnaden omfattadenatur.var av
strand och strandnära fastigheter i vissa uppräknade församlingar eller
delar församlingar i de storstadslänen. de församlingar ellerItreav
delar församlingar omfattades andelen fritidshus uppgåav som angavs
till tredjedel fastigheterna. Förslaget innebar enkelt uttryckt attca. en av
det underlag ligger till grund för skatteuttaget skulle justeras nedsom
med belopp motsvarade den s.k. belägenhetsfaktoms inverkanett som

Åtgärdenpå taxeringsvärdet. skulle endast omfatta fastighets-ägare
vid ingången folkbokförda1998 fastigheterpå i desom av var

uppräknade områdena.
Förslaget remitterades till Lagrådet för yttrande. LagrådetsFör

prövning gäller enligt kap.8 regeringsfonnen följande.18 § Lagrådets
granskning skall bl.a. hur lagförslag förhåller sig till grundlag-ettavse

och rättsordningen i övrigt och förslaget utformatså lag-är attarna om
kan tillgodose angivna syften.antasen
Beträffande lagstiftningens syfte drog Lagrådet Lagrådets protokoll

den 10 september 1998 den slutsatsen avsikten med förslaget varitatt
inom de aktuella områdena- skattemässigt både befintligaatt gynna-

fastighetsägare och den i och för fastboende önskar förvärvasom en
fastighet. Lagrådet menade lagförslaget inte utformat i enlighetatt var
med syftedetta eftersom skattelättnaden inte skulle tillkomma fastig-
hetsägare förvärvat fastighet efter utgången fannår 1997. Mansom av
vidare lagrådsremissen inte innehöll något material gjorde detatt som
möjligt bedöma de utvalda områdena uppfyllde i förslagetatt om
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risken förbakgrund ansåg Lagrådetangivna kriterier. dennaMot attatt
Lagrådet avstodpåtaglig.lika fall skulle behandlas olika framstod som

förhåller sig tillhur lagförslagetifrån behandla fråganatt om
enligtberedningskravetkonstateragrundlagama sätt än att attannat

kap. regeringsformen inte uppfyllt.§7 2 var

övervägandenSammanfattning och4.5

tillämpbarhet får inteEnligt principen lagstiftningens generellaom
endastfatta beslut uttryckligenriksdagen lag ett anges avsegenom som

Undantagsvis kan det nödvändigtvisst konkret fall. attett genomvara
ipraktiken endast blir tillämpligalag meddela bestämmelser isom

emellertid lagen ändå måsteenstaka fall. villkor gällernågot Som att
generellt utfonnad.vara

lag,Generalitetskravet uppfyllt vissär om en
visst slag,situationer ettavser av

handlingssätt,vissa typer avavser
bestämdi allmännaberörriktar sig till eller på sätt termerannat en

krets personer.av

tillämpligenligt sin ordalydelse generelltlagbestämmelsede fallI ären
åsyftatmotiven till lagstiftningenframgåroch det klartäven att manav

generalitet uppfyllt,lagstiftning kravet pågenerellt gällande ansesen
RÅfall i åtanke jfr. 1:92. Ihaft speciellt konkret 80även ettmanom

generellmellanmed de s.k. forskningsstiftelsema ansågsfallet gränsen
de åsyftadelagstiftning överskriden i och medoch icke-generell att

i lagtexten- samtligaskattesubjekten inte nämndes vid varnamnsom-
nämnda AP-fonden och det motivenknutna till den vid ävennamn av

särskilda stiftelser.framgick regleringen avsåg sjuatt
nämnande före-fall åsyftade skattesubjektet medde detI namns

SiLi föreskrift jfr. den s.k. katalogen i 4 §kommer 7 ansesmom.en
Enbart omständighetenföreskriften inte uppfylla kravet på generalitet.

regeringsformens krav generellbestämmelse inte uppfylleratt en
nödvändigtvis den grundlags-tillämpbarhet innebär dock inte äratt

medför, i förhållande till huvudregelnstridig. Särreglering mersom en
enskild, beskattningens områdeförmånlig behandling har på ansettsav

frånkonstitutionell praxis etablerat undantaguttryck för iutgöra ett ett
gäller emellertid inte denkravet på generalitet. Undantaget motsatta

för enskilde i förhållande tillsituationen, dvs. försämring denen
ärendet de s.k. forsknings-huvudregeln Lagrådets yttrande ise om

stiftelsema.
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uppfyllerhuruvida bestämmelseför bedömningenbetydelseAv en
frågan bestäm-kravet generell tillämplighetpå även vara omanses

skattelag-det gällerobegränsad i tiden. Närmelsens tillämplighet är
bestämmelsens begräns-aktualiserats betydelsenstiftning har även av

ning till vissa intäkter.
särbehandlande inom defårLagbestämmelser ramar som reg-vara

skattesystemet mångamed fog hävdaseringsformen kanDet attger.
i den meningenlikformighetsprincipengånger inte lever till attupp
likabehandling.ekonomisk Detföljderna inte alltid innebärsystemetav

regeringsfonnenhinder iemellertid uttryckligtfinns inte något mot
ibestämmelse inte stårskattskyldiga längesärbehandling de så enav

Regeringsformensdiskrimineringsförbuden.strid med de överordnade
ekonomiska ochsärbehandling deförarbeten förutsätter tvärtom att

emellertidSärbehandlingen måsteförekommer.sociala områdena
kon-skäl utifrånsakligagrundas på sakliga skäl. Vad utgör ettsom

avseendennaturligtvis i mångastitutionellt perspektiv kan sägas vara
skildaförkan finnasfråga politisk karaktär där det utrymmeen av

i samhället iallmänhet bredbedömningar. finns dock iDet samsynen
konstitutionensakliga skäl utifrånfrågan vad kanom som anses som

gällautgångspunkt bör dessutomoch dess förarbeten. allmänSom en
sakligasärbehandlingen skallde skäl ligger till grund föratt varasom

med denönskas uppnåsmed hänsyn till det syfte och resultat som
likformighet inom beskatt-Principensärbehandlande lagstiftningen. om

bakgrund.ningen måste dennamotses
begränsningar i möjligheternanaturligtvisfinnsNumera attäven

skattelagstiftning med hänsyn tillsärbehandlandemeddela gemen-
beröringspunktNågon relevantskapsrättsliga bestämmelsers innebörd.

enskilda i de länderlängemed dessa regler dock svår såär att somse
förhållande tillskattediskrimineras iinteomfattas gemenskapsrättenav

enskilda.svenska
synnerhet,och särreglering iBeträffande lagstiftning i allmänhet

avseendeutformning-betydelse fästas vid lagensmåste t.ex.stor att
utifrån regleringensändamålsenligeventuella kvalifikationsregler- är

där-åtföljande effekt, börmedsyften. Utformningen bestämmelsenav
problem-syften ochåterspegla deför möjligtså långt det ärsom

Lagrådetslagstiftningen jfr.till grund förställningar legatsom
fastighets-underlaget förtillfälliga nedsättningenyttrande denöver av

skatten.
riktaderegionaltformertill olikaberättigarBestämmelser avsom

emellertidföreliggerförekommande. Detstöd och bidrag vanligtär en
och skat-bidragslagstiftningskillnad mellanprincipiellavgörande

enskildeför denkategorinMedan den förratelagstiftning. avser
betungande regler.kategorindengynnande bestämmelser, utgör senare
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förhållande återspeglas också i kravet regler detDetta att av senare
slaget skall meddelas lag kap. regeringsforrnen. Medse 8 3 §genom

det lagstiftning finns dethänsyn till sig betunganderöratt om
anledning iaktta försiktighet införandetvad gällerstörreatt av
särreglerande Skatteregler med regional inriktning, vad kanän som vara
fallet regel börmed stöd- och bidragsbestämmelser. Som sådan

undantagsfall finnsskattelagstiftning endast förekomma i där det starka
skäl kan motivera regional särbehandling på beskattningenssom en
område.

lagstiftares ambition bör givetvis skapa generelltVarje attvara
tillämpliga funnits situationerlagar, det emellanåt kan ha däräven om
det varit nödvändigt välja lagstiftningsteknik för uppnåatt atten annan
det eftersträvade resultatet. Geografiskt inriktad särreglering beskatt-
ningens område framstår onekligen problematisk konstitutionellsom ur
synvinkel kommun, församling, värdeområdeområdet län, iom
vilken den skattskyldige skall bosatt, uttryckligen ivara anges en

Ävenlagbestämmelse. formdet skulle kunna hävdas sådanattom en av
frånlagstiftning i konstitutionell praxis etablerat undantagutgör ett

föreskriftens förenlighetgeneralitetskravet kommer med regerings-
formen därförkommer ifrågasättas. Enligt vår mening bör dennaatt
form lagstiftningsteknik undvikas. stället bör eventuell regleringIav en
med regional inriktning generell utformning. sådanIges en en
reglering skall objektiva och sakliga kvalifikationskriterier användas
för fastställa vilka skattskyldiga, med hänsyn till bosättnings-att som

karaktär, bör omfattas regleringen.ortens av
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regionalakartläggning detEn5 av

problemet

områden deför i vilkenkapitel redogörs i principiellaI 3 typtenner av
medför för hushåll har lågaproblem, fastighetsskatten somsom

taxeringsvärden,inkomster och bosatta i fastigheter med högaär
lands- ochmöjligheterna upprätthålla levandepåverkar att en

fritids-det sig attraktivaskärgårdsbygd. Vi konstaterade där röratt om
därpendlingsområdenhusområden utanför de större tätortemas

osedvanligt hög iprisnivån, och därmed taxeringsvärdenivån, äräven
förhållande inkomstförhållandena. Vilka områdentill de lokala som

skallbeskrivning och vilka kriterierkan in på denna sompassaanses
dockaktuella områdena återståranvändas vid avgränsningen de attav

precisera.
lagstiftningens generella tillämp-Med hänvisning till principen om

särreglering detbarhet bör, tidigare framhållits i kapitel avensom
s.k.den uppfyller deslag det fråga här, utformas såär attom

bl.a. vi bör undvikageneralitetskraven. innebärDet att att genom
stället böraktuella områdena.nämnande de Iavgränsanamns

hjälp ob-avgränsningen ska utformas medutgångspunkten att avvara
vissa karakteristikajektiva och sakliga urvalskriterier fasta påtarsom

förmodaskanmed hänvisning till problembeskrivningen ovan,som,
särreglering.ifråga förkänneteckna de områden bör komma ensom
avgränsning börhur sådanTill grund för diskussionen om en

särreglering med regionalutformas, fall skulle väljai det man en
hurkartläggninginriktning, har kommittén genomfört en av

taxeringsvärdenivånochförhållandet mellan den lokala inkomstnivån
kartläggning,Utifrån dennaför småhus varierar landet.över som

inkomstnivånvi valt antal områden därredovisas i avsnitt har5.1, ut ett
taxeringsvärdenivån hög,samtidigtgenerellt låg ärärsett som

avsnittfritidshusefterfrågan. 5.2sannolikt på grund hög I ges enav
förhållandena i dessaöversiktlig bild de sociala och ekonomiskaav

avsnitthelhet. 5.3områden i jämförelse med förhållandena i riket Isom
områden såbehandlas frågan boendekostnaderna i dessa ärom

inkomstför-lokalabetungande för hushåll, i relation till demånga
viVidareform bostadsstöd motiverat.hållandena, någon är taratt av

bostadsstöd finnsde behovfrågan i vilken utsträckning somavupp om
förbefintliga regelverkeni dessa områden tillgodoses degenom

bostadsbidrag och bostadstillägg.
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mellanförhållandetKartläggning5.1 av

inkomstnivåntaxeringsvärdenivån och

tvåmaterial beståendegrundas påavsnittAnalysema i detta ett av
Fastighetstaxeringsregister. Denfrån årshämtad 1997delar. Den ärena

kvadrat-taxeringsvärdengenomsnittligauppgifterinnehåller perom
deochoch 221 itypkod 220för småhusvärdeyta vart ettmeter av

fastighets-vid den allmännadefmieradesvärdeområden7117 som
hämtadmaterialetandra delentaxeringen AFT96. Den är1996 av

taxeringsupp-inkomststatistik byggertotalräknadefrån SCBs som
uppgifterinnehåller bl.a.registeruppgiñer.gifter vissa andra Denoch

förinkomståret 1996hushållsinkomstdisponibelgenomsnittlig varom
församlingar församlingsin-årsenligt 1997och landets 5402en av

hushållsmed-disponibla inkomstendelning. Den motsvaras av
kapitalinkomstplussammanräknade förvärvsinkomstlemmamas av

ickeplusslutliga skattenminus deneller underskottöverskott
bostadstillägg,bostadsbidrag,slag såsombidrag olikaskattepliktiga av

ligger tillhushållsbegreppbidragsförskott Detbarnbidrag, somm.m.
vid taxeringen, dvs.användsstatistiken detgrund för att oavsettär som

årräknas ensamstående 18boendeförhållandenfaktiska överpersoner
sammanboende och harellerinte giftahushåll de ärärett egetsom om

hafteller harsammanboende och harvarit gifta tidigare eller är
bam.gemensamt

i taxeringsvärdenOmråden med höga5.1.1 per
kvadratmeter

genomsnittliga taxeringsvärdeti riket uppgår detalla småhusFör per
till dockkronor. Variationenvärdeyta ungefär 3 800kvadratmeter är

till drygt 600genomsnittsvärdet uppgår endastlägstabetydande. Det
Lyckseleförsamling ivärdeområde i Björkselekronor och ettavser

finnerhögsta värdetsmåhusfastigheter. Detkommun med drygt hundra
Värde-i Värmdö kommun.Djurö församlingvi för värdeområde iett

värdeyta pågenomsnittligfritidsfastigheter medområdet består 5 enav
kvadratmetertaxeringsvärdetgenomsnittligakvadratmeter.40 Det per

För delen allaövervägandekronor. denhär till drygt 18 000uppgår av
taxeringsvärdetdockliggersmåhusfastigheter i riket 90 procent per

förkronor; ochmellan och 7 000kvadratmeter någonstans 1 500
och kronor.det i intervallet 2 100 3 600hälften fastigheterna liggerav

boyta 20i taxeringen klassasVärdeytan vad procentsamtmotsvaras somav som
kvadratmeter.klassad biyta, dock 20byggnadsytanden del är maxsom somav av
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värdeområden taxeringsvärdenivå.med med högFigur 5.1 Församlingar

någotförsamling där det finnsVarje punkt mittpunkten iAnm. motsvarar en
kvadratmeter värdeytavärdeområde där det genomsnittliga taxeringsvärdet per

överstiger kronor.5 550
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Figur visar5.1 de värdeområden där det genomsnittliga taxer-var
ingsvärdet kvadratmeter värdeyta överstiger 5 550 kronor ärper
belägna. Totalt det sig l 225 värdeområden belägna i olikarör 271om
församlingar. I dessa värdeområden återfinns 10 alla små-procent av
husfastigheter i landet. Merparten dessa högvärdeområden återfinnsav
i de storstadsregionema, både i själva storstadsområdet och i dentre
omgivande landsbygden. Utanför dessa regioner finner vi områden med
mycket höga taxeringsvärdenivåer i antal församlingar längs Sveri-ett

kust: från Trosa och tillöstra Västervik, några Kal-orter runtges ner
Ölandoch på och Gotland på Skånes östkust. fin-Dessutomsamtmar

vi pärlband med höga taxeringsvärdenivåer längs medett orterner av
hela den kusten, från Falsterbo i söder tillvästra iTanum Norrnorr. om
Gävle det dock bara två värdeområdenär där den genomsnittliga taxe-
ringsvärdenivån överstiger kronor5 550 kvadratmeter. Det ärper ena
beläget i församlingTännäs i Härjedalen och det andra ivästra en
församling i Umeå.

5.1.2 Höga taxeringsvärden i förhållande till den
lokala inkomstnivån

dettaI sammanhang vi emellertid i första hand intresseradeär så-av
dana områden där taxeringsvärdenivån osedvanligt hög i relation tillär
de lokala inkomstförhållandena. För förhållandet mellanatt taxer-ge
ingsvärdenivån och inkomstnivån konkret innebörd har vi for-en mer
mulerat det i det genomsnittliga fastighetsskatteuttaget itermer av res-
pektive värdeområde i förhållande till den genomsnittliga disponibla
hushållsinkomsten. mått harDetta beräknats följande vis.

harFörst mått detpå genomsnittliga fastighetsskatteuttaget förett ett
normalstort hus beräknats för varje värdeområde. Vi har då utgått från
uppgifter det genomsnittliga taxeringsvärdet kvadratmeterom per
värdeyta för alla småhusfastigheter i respektive värdeområde. För riket

helhet uppgår den genomsnittliga värdeytan i småhus klassadesom som
pennanentbostäder till kvadratmeter.120 Det genomsnittliga
taxeringsvärdet för hus medelstorlek har därför erhållitsett av genom

det genomsnittliga taxeringsvärdet kvadratmeter värdeytaatt per
multiplicerats med 120. Fastighetsskatten 1,5motsvarar procent av
detta värde.

Detta fastighetsskatteuttag har sedan ställts i relation till den dispo-
nibla hushållsinkomsten för alla hushåll i den församling värdeom-som
rådet ligger Anledningen till vi använder genomsnitts-att oss av
inkomsten för hela församlingen och inte bara värdeområdet, är att
vissa värdeområden omfattar litet fastigheter,antal i vissa fallett ytterst
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enda. dessa områden skulle inkomstgenomsnittI på värdeområd-etten
esnivå inte rättvisande bild de lokala inkomstförhållandena ige en av
någon generell mening. det gäller de genomsnittliga taxerings-Närmer
värdena och fastighetsskatteuttaget finns det å andra sidan skäl inteatt
använda genomsnitt församlingsnivå eftersom taxeringsvärdenivån i
många fall varierar mycket kraftigt inom församlingarna. Följaktligen
skulle vissa områden berörs det aktuella problemet förmodligensom av
försvinna sikte vi hade taxeringsvärde-använt ettur om oss av

församlingsnivå.genomsnitt på de fall då värdeområdetI omfattar flera
församlingar har detta denmått på genomsnittliga fastighetsskatte-
andelen beräknats för och de församlingar värdeom-var en av som
rådet omfattar.

riketFör helhet uppgår den detta vispå beräknade fastighets-som
skatteandelen till 3,6 varierar dock kraftigt frånDenprocent. ett-
lägsta värde i0,7 värdeområde i Lycksele kommun, tillprocent ett
17,6 i värdeområde beläget i Värmdö kommun.procent ett

Generellt sammanfaller variationen i taxeringsvärdenivån i högsett
grad med variationen i den genomsnittliga hushållsinkomsten för de
hushåll bor på Områden där fastighetsprisema, och därmedorten.som

taxeringsvärdena, drivits efterfrågan på fritidshus dockkanäven upp av
förväntas avvika från detta Därför ligger det till handsmönster. nära att
fråga sig dessa områden låter sig särskiljas med hjälp denom av ovan
definierade fastighetsskatteandelen. besvara den frågan har viFör att
rangordnat alla värdeområden efter storleken på den genomsnittliga
fastighetsskatteandelen och valt de områden där denna andel ärut som
högst tills dess urvalet omfattar småhusbeståndet i5att procent av
riket, dvs. omkring fastigheter.130 000 genomsnittliga fastighets-Den
skatteandelen i dessa värdeområden tilluppgår minst 6,2 procent.
Totalt det sig värdeområden746 belägna i församlingar.238rör om

bildDen vi här får fram figurse 5.2 liknar i drag den bild vigrova
fick vi enbart såg till taxeringsvärdenivån. Vissa församlingar harnär
dock fallit ifrån medan andra tillkommit. värdeområden för-De som
svinner vi taxeringsvärdenivån i relation till lokaladennär sätter
inkomstnivån genomgående belägna i församlingar inom deär större

tillkommerDe återfinns i allmänhet utanför detätortema. störresom
huvudsakligen i Jämtlands län, Dalarnas län, Kalmar läntätortema,

Öland,främst på Blekinge län och Bohuslän.norra
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värdeområden genomsnittlig fastighets-5.2 med högFigur Församlingar med
skatteandel

församling finns någotmittpunkten i där detVarje punktAnm. motsvarar en
fastighetsskatteandelen överstiger 6,2värdeområde där den genomsnittliga procent.
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församlingar dentabell redovisas för och dessaI 5.1 genom-var aven
fast-genomsnittligaförsamlingen densnittliga inkomstnivån i samt

fram-värdeområdena. materialetighetsskatteandelen aktuella Avför de
utmärks högvärdeområden,går många deatt genom-som av enav

inkomst-till den allmännasnittlig fastighetsskattenivå i förhållande
problemmed dennivån, i attraktiva fritidshusområdenåterfinns typ av

därandra 0rd områdensig medbeskrevs i kapitel Det rör omsom
förhållande tilllåg iför de bofastaden allmänna inkomstnivån är

ifritidshus resulteratefterfrågangenomsnittet för riket, där högen
områdenTypexempel sådanaförhållandevis hög taxeringsvärdenivå.

Lima,Kastlösa, Käringön,värdeområden i Nämdö, Möja, Borgholm,är
Åre hushålls-genomsnittligaförsamlingar.Vemdalen, och DenTännäs

ochmellan 85församlingar uppgår till 67inkomsten i just dessa
riket.genomsnittet förprocent av

värdeområden fastighetsskatteandelendär över-Tabell 5.1 Församlingar med
inkomstnivå.stiger 6,2 eftersorteradeprocent

tusentals kronor.i församlingen iInkomstnivå genomsnittlig disponibel hushållsinkomst
genomsnitt för deFastighetsskatteandelenGenomsnittetför riket till 168 000 kronor.uppgår

överstiger6,2vårdeområdeni församlingendär fastighetsskatteandelen procent.
lnkomst- Fastig-Läns- FörsamlingLäns- Församling Inkomst- Fastig-
nivá hets-kod nivá hets- kod

skatte-skatte-
andelandel

7,7%224Enhöma6,8% 11 Danderyd 315
8,3%222Värmdö1 Saltsjöbaden 304 6,6% 1
8,0%Dalarö 2191 Lidingö 250 7,6% 1
6,9%2156,6% 1 Sollentuna1 Västerled 246
7,0%210Boo7,7% 11 Täby 245
6,4%209SztPer6,7% 11 Ekerö 241
6,5%2091 Odensala240 7,9%1 SztOlof
6,6%205Marstrand14234 6,5%12 Stora

Hammar
59%205Sthlms9,7% 1Oscar 2321

domkyrkt.
6,9%Färingsö 2046,5% 11 Roslags- 231

Kulla
204 7,7%1 Vaxholm6,6%1 Sigtuna 230
204 8,7%Engelbrekt6,2% 114 Näset 226

6,3%2034 Trosa6,4%19 Västerås- 224
stadsförsBarkarö
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Fastig-Läns- Församling lnkomst-Fastig-Läns- Församling Inkomst-
nivå hels-nivå kodkod hets-

skattaskatte-
andelandel

6,3%Klädes- 18014203 7,1%1 Huddinge
holmen

180 6,9%8 Dörby202 7,0%1 Nacka
179 6,8%3 Gottsunda201 6,8%19 Rytteme

7,9%AdolfFredrik 1796,3% 18 Hossmo 201
Örgryte 7,3%Oxelösund 1797,0% 414 199
Åhus 178 6,5%6,2% 14 Lyse12 19a

176 9,5%1 VätöLássa 197 7,7%1 -
6,4%Fastema 176197 7,6% 14 Trosa-

Vagnhärad
6,4%7,0% 1 Riala 17512 Torekov 196

10,1%8,0% 1 Johannes 175Tyresö 196
Förslöv 173 6,7%7,3% 121 Muskö 193
Trångsund 173 7,2%7,5% 11 Munsö 193

173 7,5%8,5% 1 Bromma1 Torö 193
Öster- 173 7,2%7,1% 11 Hässelby 191
haninge

6,4%Jakobsberg 173190 7,9% 11 Länna
172 8,8%Rådmansö190 7,2% 11 Sonrnda
172 7,1%1 Nynäshamn12 189 6,4%Maglehem
172 7,8%6,6% 12 Simris14 Solberga 189
172 7,4%8,9% 14 Tynnered1 Djurö 188

6,4%14 Kungälv 172187 6,2%19 Viksäng
7,2%6,6% 14 Klövedal 17114 186Torsby
7,3%4 SztNicolai 171Vâsterljung 8,1%4 186
6,3%7,7% 3 Vallby 1711 Frötuna 185

Brännkyrka 171 6,9%6,5% 11 Adelsö 185
ÖstraÖsmo 7,1%12 171185 9,3%1
Nöbbelöv

170 6,7%1 Gottröra1 Kallhäll 184 7,1%
Söderby-Karl 8,0%7,1% 1 17012 Båstad 184

i169 6,3%6,7% 12 Hov1 SztMikael 183
169 6,4%7,6% 12 Raus1 Gustavsberg 182 i71% 169 7,0%12 Lunds1 Väster- 181

idomkyrkof.haninge
169 7,0%10,2% 14 Smögen1 Maria 180 iMagdalena
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LânsÃLäns- Församling Inkomst- Fasüg- Församling Inkomst- Fastig-
kod nivå hets- kod nivå hets--

skatte- skatte
andel andel

14 Malmön 169 7,3% 8 Västervik 161 7,9%
Östra12 Hoby 169 6,9% 3 Enköping 161 6,7%

6 Sofia 169 6,9% 12 Helgeand 161 6,5%
14 Fässberg 169 8,1% Råsunda1 160 8,9%
3 Börstil 168 7,8% 1 Norrtälje 160 8,1%

12 Römm 168 6,6% 1 160Farsta 7,%
Östenälje1 168 8,4% 12 Maria 160 7,5%

1 Rimbo 168 6,2% 1 Ytterjâma 160 8,0%
1 Solna 167 7,7% 14 Monanda 159 8,6%

12 StoraRåby 167 6,9% 1 Soña 158 11,6%
12 Gladsax 167 6,8% 1 Edebo 158 10,2%
1 Ljusterö 166 7,9% 3 Gamla 158 6,8%

Uppsala
12 Vitaby 165 7,1% 14 Björkekärr 158 6,2%

Östra12 Allhelgona 165 8,0% 5 Ed 157 7,4%
5 Hedvig 165 6,7% 1 Sundbyberg 157 8,3%-
1 RosIags-Bro 165 8,1% 1 Vantör 157 7,0%.

14 Fjällbacka 165 7,8%" 12 Simrishamn 157 6,5%
1 Blidö 164 9,0% 4 Västerrno 157 6,5%
1 Husby- 164 6,2% 1 Essinge 156 9,2%

Ärlingh,
1 Häverö 164 8,1% 12 Borrby 156 7,2%

12 SödraMellby 164 6,7% 1 Hägersten 156 8,5%
12 Höja 164 6,5% 5 Gryt 156 7,7%
1 Skärholmen 163 9,3% 5 Jonsberg 156 6,7%

12 Slottsstaden 163 7,8% 16 Flo 6,3%155
3 Helga 163 6,5% 8 Köping 6,4%155

Trefaldighet
14 Skaftö 163 7,9% 1 Kista 6,8%155
19 Västerås 163 6,2% 1 8:1Göran 9,1%155

domkJörs.
13 Tvååker 163 6,4% 13 Varberg 6,9%155

Bäckebdl14 163 6,5% 1 Högalid 155 11,9%
1 Bro 162 10,0% 6 Säby 7,3%155
8 Två 162systrar 6,5% 1 Enskede 8,0%155

12 VästraKamp 162 7,0% 10 Ronneby 6,4%155
1 Tveta 162 6,8% Västertälje1 154 6,4%
1 Spånga 162 6,4% 1 Katarina 154 12,0%
1 Väddö 161 8,3% 16 Sal 154 6,4%
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Fastig-Inkomst-FörsamlingLäns-Fastig-Inkomst-Läns- Församling
nivá hets-kodnivå hets-kod

skatte-skatte-
andelandel

Ängelholm 6,8%145SztAnna57,2%15412
6,6%Adolf 145Gustav129,0%153Singö1
6,7%145Karlskrona106,9%15314 Hunnebo-

stadsf.strand
7,2%145Linköpings6,8% 515314 Askum

domk.f.
6,8%144Härlanda147,7%153Skarpnäck1
6,4%143SztLars7,1% 515314 Tossene
6,6%143Botkyrka8,1% 115312 SztPetri

142 7,1%Lotta89,3%152Ornö1
142 8,2%Gräsö37,3%15214 Tanum

6,4%14212 Fosie7,4%15114 Mollösund
6,4%142Vemdalen237,4%151Loftahammar8
6,8%141Szt12 Peters8,6%151Västrum8

Kloster
7,4%141Staffan218,5%151Utö1

140 7,6%SztJohannes127,1%15114 Gullholmen
139 6,3%Tryserum56,2%1508 SztJohannes
139 7,0%Västra8,3% 14Björkö- 1491

FrölundaArholma
7,2%13814 Johanneberg6,8%14912 Landskrona

Ålidhem 6,4%138247,0%148Annedal14
138 6,3%14 Lur7,4%1489 Visby

domkyrkof.
6,3%137VästraEd87,7%148Kville14
7,2%137Alböke86,3%14720 Transtrand
7,4%137korset8 Heliga6,5%147Börrum5
7,5%137Flemings-16,7%1473 Vaksala

berg
6,9%137SztOlai7,0% 51473 Uppsala

domk.f.
7,2%13614 Högsbo10,7%146Borgholm
8,0%13514 SztPauli6,9%146Kalmar

domkyrkof.
6,8%135Tännäs236,3%14620 Lima
6,8%13414 KarlJohan6,3%1468 Resmo
6,7%Åre 13314 Biskops-6,5%14e23

gården
6,6%133Kastlösa86,8%145Tjärnö14
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Läns- Församling Inkomst- Fastig- Läns- Församling Inkomst- Fastig-
kod nivå hets- kod nivå hets-

skatte- skatte-
andel andel

5 Skäggetorp 131 6,9% 8 Persnäs 123 7,4%
Östergam12 SztHans 130 7,5% 9 123 6,2%

8 Högby 130 7,7% 9 Silte 119 6,2%
14 Brämare- 130 6,3% 8 Källa 113 8,8%

gården
1 Möja 127 10,6% 12 Sotielund 113 7,0%
8 Böda 127 7,2% Ryd 113 7,2%5

Käringön 126 10,1% 12 Möllevángen 113 7,0%
8 Föra 125 7,0% Nämdö1 113 11,7%

23 Ljusnedal 124 6,3%

Fastighetsskatteandelen emellertid mycket hög i andraär även typer av
områden. Dels gäller det områden i församlingar där den disponibla
hushållsinkomsten generellt mycket hög, såsom exempelvisärsett
Danderyd, Saltsjöbaden, Lidingö, Sigtuna,Szt Per Lycke, Marstrand,
Limhamn och Stora församlingar. GenomsnittsinkomstenHammar i
dessa församlingar uppgår till mellan och124 188 procent av genom-
snittet för riket. Generellt det på det viset variationenär ävensett att om
i fastighetsprisnivåema sammanfaller med variationen i hushållsin-
komstema så uppvisar fastighetsprisema, och därmed taxerings-även
värdena, betydligt variation inkomsterna. förklaring tillEnstörre änen
detta givetvis hushåll med höga inkomster i regel har byggtär att upp

förmögenheter andra hushåll, vilket påverkar fastighets-större än
prisema i områden där den genomsnittliga hushållsinkomsten hög.är

medför fastighetsskatten,Detta andel hushållens löp-mättatt som av
ande inkomster, hög i dessa områden. Faktum fastighets-är även är att
skatteandelen i flera dessa områden högre i del deär änav en av om-
råden kan omfattas det regional problemet beskrevs isom anses av som
kapitel

Den andra kategorin områden belägna i vissa församlingarutgörs av
i de där den genomsnittliga hushållsinkomsten rela-större tätortema är
tivt låg. Det gäller församlingar Sundbyberg, Mölle-Farsta,t.ex. som
vången, Szt Lund, Brämaregården,Hans Västra Frölunda och
Ålidhem. Här ligger förklaringen i det mått på hushållsinkomstenatt

vid beräkningen fastighetsskatteandelenanvänts motsvarassom av av
den genomsnittliga disponibla hushållsinkomsten för alla hushåll i
församlingen, inte bara de bor i småhus. de ovannämnda för-Isom
samlingarna bor de flesta hushåll i hyreslägenheter varföri genom-
snittsinkomsten i denna församlingar framför allt speglar in-typ av
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hushållför dekomstförhållandena för dessa hushåll. Inkomstema som
betydligt högre.församlingar generellt Där-bor i småhus i dessa är sett

någotredovisas härför fastighetsskatteandelendet mått på ensomger
hushåll borfastighetsskattebelastningen för demissvisande bild somav

i småhus.
genomsnittligredogörelse högSlutsatsen denna är att enav

faktordefinierats här intefastighetsskatteandel så den är en somsom
Vi harberörda områdena.för sig kännetecknande endast för deär

hjälp ytterligare någondärför vidare och undersökt vi medgått avom
ringa de aktuella områdena påskulle kunna ettparameter mera

definitionsmässigtEftersom till problemetprecist grunden ärsätt. rent
intefastighetsprisema detefterfrågan fritidshus drivit äratt upp

efter kännetecknasorimligt tänka sig de områden vi är attatt att ute av
alla småhus. Vi har därförfritidshusen relativt hög andelutgör aven

det totala småhusbeståndet ifrågan fritidshusens andelställt avoss om
tillsammans med denrespektive församling faktorutgör ovanen som

områdena.de aktuelladefinierade fastighetsskatteandelen kännetecknar

områden medfritidshus i högAndelen5.1.3

förhållandetaxeringsvärdenivå tilli
inkomstnivån

alla småhusuppgifter hur andelfå fram utgörsFör storatt av somom
ochårs fastighets-har vi låtit SCB samköra 1998fritidshusav

småhusfastigheter, där minstfolkboktöringsregister. Alla en person var
medan övrigamantalsskriven, klassificeras perrnanentbostäder,som

tillfredsställande förmetod fungerarbetraktas fritidshus. Dennasom
alla småhusfastig-alla icke-delade fastigheter, dvs.s.k. 99 procent av

fastigheter,beståndet deladeheter. denFör utgörsprocent av som av
ofri vi dockhuvudsakligen fastigheter med byggnader på grund, stöter
ofta flera bostadshusproblem. fastigheterDenna typ somrymmerav

och olikaoch taxeringsenhetutgör ägs personer.egen avvar en en
fastighet kan alltsåVissa enheter på denna permanent-typ varaav

Folkbokföringsregistretbostäder medan används fritidshus.andra som
skriven, inte vilkendock bara vilken fastighetpå ärpersonanger en

taxeringsenhet. Eftersom de delade fastigheterna endast utgör en
för allra flesta för-alla småhusfastigheter skulle vi deprocent av
beräkningarna fritids-samlingar kunna bortse från dessa fastigheter i av

deladehusandelen. finns dock församlingar där antalet småhusDet
Bohuslän.fastigheter relativt extremfall Käringön i AvEtt ärär stort.

icke-taxeringsenheter småhus återfinns där endast 6 påtotalt 205
folkbok-uppgifter fråndelade fastigheter. Genom kombineraatt
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föringsregistret hur många skrivna på varjeärom personer som
fastighet, med uppgifter från fastighetstaxeringsregistret antaletom
småhusenheter på delade fastigheter i varje församling har vi uppskattat
fritidshusandelens förstorlek småhus på delade fastigheter. beräk-I
ningarna vi frånutgår antalet mantalsskrivna taxerings-att personer per
enhet uppgår till 2,8 i genomsnitt, vilket detmotsvararpersoner genom-
snittliga antalet mantalsskrivna på icke-delade fastigheter.personer
Enligt dessa beräkningar drygt 20 alla småhus be-är procent attav
trakta fritidshus i den meningen ingen skriven påärattsom person
fastigheten/taxeringsenheten. Fritidshusandelen varierar dock kraftigt
mellan församlingarna. antal församlingarI finns det iett stort
praktiken inga fritidshus medan fritidshusandelen i några fall, t.ex.
Nämdö och Ornö församlingar, överstiger 90 procent.

I Tabell återfinns församlingar,5.2 ånyo de värde-som rymmer
områden där fastighetsskatteandelen överstiger 6,2 dvs.procent, samma
församlingar i tabell tabell de dock5.1. I 5.2 sorterade medärsom
avseende på fritidshusandelen i församlingen i fallande ordning. Vidare
har vi, för bättre åskådliggöra materialet, uteslutit de församlingaratt
där mindre 40 hushållen bor i småhus i denna tabell.än Detprocent av

församlingargenomgående fråga belägna i någonär större tätortom
där vårt fastighetsskatteandelenmått på missvisande bildger en av
fastighetsskattebelastningen för de hushåll bor i småhus,som som
påpekats tidigare.

värdeområdenTabell 5.2 Församlingar med där fastighetsskatteandelen
överstiger 6,2 sorterade efter fritidshusandel.procent
Inkomstnivå genomsnittlig disponibel hushâllsinkomst församlingeni i tusentals kronor.
Fastighetsskatteandelgenomsnittför devärdeområdeni församlingendär fastighetsskateandelen
överstiger6,2 Andel fritidshus fritidshusensandel allasmåhusi församlingen.procent. av

FastighetsskatteandelLänskod Församling Inkomstnivá Andelfritidshus
1 Nämdö 113 11,7% 94,3%
1 Ornö 152 9,3% 93,5%

Östra5 Ed 157 7,4% 91.5%
9 Silte 119 6,2% 90.2%
1 Möja 127 10,6% 89.0%
8 Föra 125 7,0% 88,0%
1 Blidö 164 9,0% 87,5%
1 Björkö-Amolma 149 8,3% 86,9%
1 Singö 153 9,0% 86,4%

20 Transtrand 147 6,3% 86,4%
Szt5 Anna 145 6,8% 84,5%
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Lânskod Församling Inkomstnivá Fastighetsskatteandel Andelfritidshus
1 Utö 151 8,5% 84,3%

83,8%1 Muskö 193 7,3%
23 6,4% 83,3%Vemdalen 142
3 Gräsö 82,9%142 8,2%

Rådmansö 81,9%1 172 8,8%
23 Tännäs 81,8%135 6,8%
1 Vätö 176 9,5% 81,7%

Lássa1 197 7,7% 81,7%
1 Ljusterö 81,5%166 7,9%
8 Källa 80,1113 8,8% %
8 Loftahammar 7,4% 80,1%151

14 Gullholmen 7,1% 79,6%151
8 Västrum 8,6% 79,2%151
8 Lofta % 78,9%142 7,1
1 Torö 78,8%193 8,5%

14 Känngön 10,1% 78,6%126
1 Djurö 78,4%188 8,9% .
8 Böda 78,3%127 7,2%

Frötuna 77,4%1 185 7,7%
Väddö 77,1%1 161 8,3%
Gryt 156 7,7% 77,0%5

1 Länna 190 7,9% 76,9%
MagIehem 189 6,4% 76,5%
Högby 76,0%8 130 7,7%

8,1% 75,8%1 RosIags-Bro 165
14 Malmön 169 7,3% 75,6%

Tjämö 75,5%14 145 6,8%
Jonsberg 156 74,5%5 6,7%
Åre23 14e 6,5% 74.2%

23 Ljusnedal 124 6,3% 73,3%
Alböke8 137 7,2% 72,6%

20 Lima 146 6,3% 71,7%
Bönum5 147 6,5% 71,2%

1 Roslags-Kulla 231 6,5% 71,2%
8 Köping 155 6,4% 70,6%

14 Klövedal 7,2%171 70,1%
1 Dalarö 219 69,1%8,0%

14 Askum 153 6,8% 69,1%
12 Torekov 196 7,0% 68,6%
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Andelfritidshuslnkomstnlvá FastlghetsskatteandelLänskod Församling
68,4%6,4%1 RiaIa 175
68,1%8,6%14 159Modanda
67,8%6,5%Adelsö 1851
67,3%7,4%8 Persnäs 123
67,3%7,8%3 Börstil 168
66,8%6,3%13814 Lur
66,5%7,9%16314 Skaftö
66,2%8,1%1864 Västerljung
66,1%7,8%14 Fjällbacka 165
65,9%6,7%Gottröra 1701
65,6%6,3%1713 Vallby
63,6%8,0%Söderby-Karl 1701
62,5%7,4%14 Mollösund 151
62,2%8,4%Ingarö 2071
62,0%8,0%1601 Ytterjäma

Östergam 61,9%6,2%1239
61,7%7,3%15214 Tanum
61,5%8,3%2221 Värmdö
60,9%6,6%16812 Rörum
60,0%7,0%16212 VästraKamp
59,4%7,2%15612 Bonby
58,6%6,6%Kastlösa 1338
57,4%6,5%17814 Lyse
56,5%6,5%4 Våsterrno 157
56,2%7,1%15314 Tossene
55,5%6,3%1468 Resmo
55,1%7,7%14814 Kville
55.0%6,3%16912 Hov
53,8%7,2%1901 Sorunda
53,4%7,5%1931 Munsö
53,2%7,7%2041 Vaxholm
53,1%6,3%1395 Trysemm
52,9%6,4%2091 SztPer

Östra 52,8%7,1%12 Nöbbelöv 171
52,1%10,2%1 Edebo 158
51,2%6,3%e VästraEd 137
51,1%6,4%1761 Fastema
50,8%6,9%15314 Hunnebostrand
49,4%8,1%1641 Häverö



kartläggning88 En det regionala problemet SOU 1999:59av

Länskod Församling lnkomstnivá Fastighetsskatteandel fritidshusAndel
19 Rytteme 201 6,8% 46,4%

,12 Gladsax 167 6,8% 45,7%
Östra12 Hoby 169 6,9% 45,7%

14 Klädesholmen 180 6,3% 45,6%
12 Vitaby 165 7,1% 44,5%

Åhus12 198 6,2% 44,4%
12 SödraMellby 164 6,7% 42,8%
14 Marstrand 205 6,6% 39,1%
14 Solberga 189 6,6% 39,1%
12 Båstad 184 7,1% 38,1%
1 Enhörna 224 7,7% 36,7%

14 Torsby 186 6,6% 35,8%
14 Smögen 169 7,0% 35,2%
4 Trosa-Vagnhärad 197 7,6% 34,7%
1 Färingsö 204 6,9% 34,2%

13 Tvååker 163 6,4% 34,1%
19 Västerás-Barkarö 224 6,4% 30,6%

Ösmo1 185 9,3% 28,1%
12 Förslöv 173 6,7% 27,8%

österáker-özaRyd1 20a 7,7% 27,6%
16 Sal 154 6,4% 27,1%
8 Borgholm 146 10,7% 25,0%
4 Trosastadsförs 203 6,3% 24,9%

12 StoraHammar 234 6,5% 23,9%
1 Saltsjöbaden 304 6,6% 23,5%

12 Simris 172 7,8% 22,9%
1 Odensala 209 6,5% 21,7%

16 Flo 155 6,3% 19,6%
1 Boo 210 7,0% 19,4%
1 S:tOlof 240 7,9% 18,5%
1 Ekerö 241 6,7% 17,5%
1 Tyresö 196 8,0% 16,8%
8 Hossmo 201 6,3% 16,2%
1 Rimbo 168 6,2% 15,2%

10 Ronneby 155 6,4% 14,1%
1 Huddinge 203 7,1% 10,3%
1 Vallentuna 203 6,3% 7,5%
1 Danderyd 315 6,8% 6,0%

14 Näset 226 6,2% 5,8%
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Länskod fritidshusFörsamling Inkomstnivá Fastighetsskatteandel Andel
1 Sigtuna 230 6,6% 5,6%

4,5%12 Höja 164 6,5%
4,4%1 Sollentuna 215 6,9%
3,8%1 Täby 245 7,7%
3,1%8 Dörby 180 6,9%

14 Bäckebol 163 6,5% 0,0%

tabellen framgår mycket del de värdeområden, därAv att storen av
fastighetsskattens hög samtidigtandel den disponibla inkomsten ärav

ocksåinkomsterna låga i jämförelse med riksgenomsnittet,ärsom
kännetecknas hög fritidshusandel, den delenIväntat. övre avav en som
tabellen, församlingar där andelen fritidshus hög,dvs. bland de är
återfinns flera med relativt högaemellertid områdenäven genom-
snittsinkomster. i närhetensig i huvudsak områden belägnaDet rör om

storstäderna attraktiva både pendlingsområden och förärav som som
fritidsboende. blandområden, där inte bara taxerings-Denna typ av
värdenivån inkomstnivån, vi inte omfattashögär ävenutan anser av
den definitionen regionala problemet i kapiteldetav som angavs

fritidshusefterfrågan och bidrar till drivahögäven är attom upp
prisnivån Istället det fråga områden underockså här. ärär om som

pendlingsområden.omvandling från landsbygdsområden till tätortsnära
Å andra sidan finns det antal församlingar där inkomstnivån ärett

värdeområdenrelativt låg samtidigt taxeringsvärdenivån i vissa ärsom
fastighetsskatteandelen överstigerså hög den genomsnittliga 6,2att

församlingen relativt låg. Tillfritidshusandelen i ärprocent, trots att
dessa församlingar, återfinns i den nedre delen tabellen, hörsom av

högaRonneby, Borgholm och Visby domkyrkoförsamling. Dent.ex.
sin grund i efter-fastighetsskatteandelen i dessa områden har troligtvis

fritidshusandelen i försam-frågan på fritidshusfastigheter, även om
fritidshus-lingen Förklaringen ligger ihelhet relativt låg.är attsom

vissaefterfrågan i dessa församlingar endast påverkar husprisema i
fastighetsskattean-begränsade områden. Följaktligen överstiger inte

belägna inom dessadelen i alla de värdeområden6,2 ärprocent som
endast iförsamlingar enbart i vissa i Borgholm ett.utan t.ex.

församlingsin-fenomen just beskrivits har sin grund iDet attsom
med hög fritids-delningen administrativ indelning där områdenär en

med låg sådanhusefterfrågan i varierande grad blandas med områden
efterfrågan. Ronnebygeografiskt vidsträckt församling,I t.ex.en som

starktförsamling, kan det följaktligen finnas delar berörs mycketsom
taxeringsvärd-efterfrågan fritidshus, med påföljande effekter påpåav

församlingen helhetdet slag beskrivits i kapitel I.ena av som som
alltsåkan dock andelen fritidshus ändå finns inte någotlåg. Detvara
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i församlingen ochandelen fritidshussamband mellangenerellt giltigt
prisnivån.

fritidshusandelen i varje värdeområdefrånistället utgåGenom att
finns dockproblem.just detta Detkommaskulle kunna runtman

till varför något generelltfunktionellskäl,ytterligare natur,ett av mer
kaninteoch prisnivånmellan andelen fritidshussamband orten

marknadsvärdenivån och därmedmedpåvisas. har ävenDet göra attatt
i vilken utsträck-beroendepraktiken intetaxeringsvärdenivån i är av

det finnsräckerfritidsboende. Detning fastigheter faktiskt ägs att enav
beredda betalaefterfrågan, dvs. potentiella köparehög är att ettsom

i områdetområdet. dag någonför fastigheterna i Denhögt pris,
marknaden kandensälja sin fastighet påbestämmer sig för öppnaatt

åter-köpeskilling.relativt hög Dettahan eller hon förväntas erhålla en
eftersom marknadsvärdet,taxeringsvärdenspeglas i fastighetemas som

gällande taxerings-taxeringsvärdena iskall ligga till grund för nu
sannolika köpeskillingendengenerellt definieras mestsettsystem, som

förhållanden denunder normalaförsäljning fastighetvid en av en
Även fritidsfastigheter iandelenfastighetsmarknaden.allmänna ettom

högkraftigt påverkadelåg taxeringsvärdenaområde kanär av envara
fritidshusefterfrågan.

attraktivadeSammanfattningsvis kan vi konstatera ävenatt om
problem för den bo-medförfritidshusområden där fastighetsskatten

fastig-såväl högutsträckning kännetecknasfasta befolkningen i stor av
betydandeså finnsfritidshusfastigheter,hetsskatteandel hög andelsom

igrundläggande problemetavvikelser från detta Detmönster. mest
sambandgenerellt giltigtdet inte finns någotdetta sammanhang är att

församlingen och prisnivån.mellan andelen fritidshus i

utanförtaxeringsvärdenOmråden med höga5.1.4

de större tätorterna

taxeringsvärdenivåer i för-redogörelsen har framgått högaAv attovan
ibara förekommer attraktivahållande till den lokala inkomstnivån inte

pendlingsområden. påpek-fritidshusområden utanför Somtätortemas
den lokalataxeringsvärdenivån i relation tillades i avsnitt 5.1.2 är

områden inom deinkomstnivån mycket hög i vissa större tät-även
problemkommittén fokuserar deEftersom direktiven förorterna.

utanförbefolkningen på defastighetsskatten medför för ortersom
i vilken utsträckning värde-har vi undersöktävenstörre tätorterna,

och harbelägna utanför deområden, större tätorternaär som ensom
omfattas detområdenhög fastighetsskatteandel, utgörs som avav

det.ihar tagit sin utgångspunktaktuella problemet. Undersökningen
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tätortsavgränsningtill grund förtätortsbegrepp ligger SCBs somsom
år definitiongenomförs femte Enligt SCBs är tätort ettvart en

avståndet mellan husenområde med minst invånare, därtätbebyggt 200
här, handlarnormalt inte överstiger det,200 När attmeter. omsom

emellertid dettadefiniera landsbygd utanför tätorts-tätorter ärstörre
därför modifierat begreppetalltför brett definierat. Vi harbegrepp

inkludera både icke-och landsbygd utanförnågot låtit tätortstörre
med mindreenligt definition, ochtätbebyggda områden, SCBs tätorter

finns det, enligtbefolkning invånareinvånare. Vid på 3 0003000än en
utvecklabevara ochGlesbygdsverket, rimlig chans atten

arbetsmarknad,differentierade servicefunktioner, såsom skola, post-
Regionalpolitik:SvenskAldskogius,kontor se Göranävenm.m.

96.Stockholm, Allmänna Förlaget, 1992,utveckling och framtid, s.
Även landsbygds-har liknandei vissa europeiska sammanhang en

utvecklakampanj fördefinition exempelvis i Europarådetsanvänts att
landsbygden.

2 tillämpning i skatte-praktisknärvarande har tätortsavgränsningen ingenFör
socialahuvudsakligen i analysereller bidragssammanhang användsutan av

frågor.och ekonomiska
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Figur 5.3 Landsbygdens utbredning invånareutaniör med 3 000 itätort änmer
Sverigenorra

Landsbygd/tätort
E LandsbygdI Täton 3000

Glosbygdsvorkol
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Figur invånare5.4 Landsbygdens utanför iutbredning med 3 000tätort änmer
södra Sverige .

Landsbygd/tätort
I Landsbygd

Tåtort 3000

Glesbygdsverket
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Figur och landsbygdens utbredning i olika delar landet5.3 5.4 visar av
utifrån definition. sidan finns fogdenna kartor visar å detDessa attena
för antagandet områden omfattas det regionala problematt som av som
definieras i kapitel endast återfinns utanför vad här definierats3 som

Å andra sidan visar kartorna i landsbygd utanförstörre tätorter. attsom
med invånare återfinns områden3000tätorter även ärän attmer som

betrakta pendlingsområden till de dvs. områdenstörre tätortema,som
inte omfattas den definition problemet vi utgår ifrån. Isom av av som

det avseendet finns det alltså bristande överensstämmelse mellanen
landsbygdsområden ochmed höga taxeringsvärden vad härsom

aktuelladefinierats områden berörs det problemet. kanDetsom som av
just vad gäller pendlingsområdena finns detäven värt att notera attvara

flera fall där delar området definieras landsbygd med vårav som
definition medan andra delar, likartade socio-med i stort sett
ekonomiska förhållanden, definieras tätortsområde. Som exempelsom
kan Vaxholm i Stockholms-Ekerö, Lidingö, ochTyresönämnas

Öckerö,regionen Göteborgsregionen.och Annedal iHönösamt
fråga landsbygdsområden,då kan ställa sig därEn ärman om

fritidshusefterfrågan upphov till den problem aktuellaärtyp av somger
i detta sammanhang, utmärker sig på så taxeringsvärdenivånsätt att
genomgående förhållande inkomstnivån i landsbygds-högre i tillär än
områden inte omfattas dessa exempelvis områdenproblem,som av som
kan ingå i de städernas pendlingsområde.någon Så ärstörreanses av
dock inte fallet tabellse 5.1.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera områden där taxerings-att
värdenivån förhållande till följdhög i till inkomstnivån, högär av en

efterfrågan fritidsfastigheter, enbart återfinns i landsbygd,påextern
definierat Alla landsbygdsområden med hög fastighets-som ovan.
skatteandel inte omfattasdock områden det regionalaär som av
problem beskrivits i kapitel Till denna kategori hör även ettsom
antal inom pendlingsområdende städernas där det intestörre ärorter
ovanligt del består tätbebyggt område medan andraatt ortenen av av
delar beteckna landsbygd.är att som

småhus påTaxeringsvärdenivån för5.1.5

lantbruksenhet

De undersökningsresultat endast fastigheterredovisatssom ovan avser
betecknas småhusenheter fastighetstaxeringen. Småhusvid påsom som

lantbruksenhet ingår inte. förturskaraktär har viPå grund frågansav
endast haft begränsade situationen förmöjligheter studeranärmareatt
hushåll bosatta på denna Vissa översiktligafastigheter.typ av
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värdeyta förtaxeringsvärdet kvadratmeterberäkningar beträffande per
detta betänkande.kan vi dock redovisa idenna småhustyp av

taxeringsvärdenauppfattning hur högafåFör att peromen
och deför småhus lantbruksenheterkvadratmeter värdeyta är om

avseende övrigavärden redovisatsskiljer sig från de ovansom
hur dessagenomfört översiktlig analyssmåhusenheter har vi överen

avsnitt grundasivärden riket helhet. Beräkningarnavarierar i dettasom
slagfastighetstaxeringsregisteruppgifter årspå 1997 samma somavur

småhusfastighetema. Uppgifternade i analysernaanvänts avseravsom
värdeyta förtaxeringsvärdet kvadratmeterdet genomsnittliga vartper

lantbruksenheter.småhus påriktvärdeområdenoch deett som avserav
uppgår detlantbruksenheter i riketsamtliga småhus påFör

ungefärvärdeyta tilltaxeringsvärdet kvadratmetergenomsnittliga per
småhusenheterförmotsvarande värdekronor. Jämfört med2 300

betydligtdockSpridningendetta relativt lågt.3 800 kronor ärär
lägstalantbruksenheter. Detgäller småhus pådetstörre när

tilloch uppgårför småhusenheterligger lägregenomsnittsvärdet än
betydligt högreliggergenomsnittsvärdet460 kronor. högsta änDet

kronor.uppgår till 700för småhusenheter och 21motsvarande värde
lantbruksenhetersmåhus påallaVidare gäller tio ärprocentatt av
taxeringsvärdetgenomsnittligariktvärdeområden där detbelägna i per

kronor.överstiger 900kvadratmeter värdeyta 4
genomsnittligadendessa analyser visarResultaten ävenatt omav

förlantbruksenhetersmåhustaxeringsvärdesnivån lägre för änär
har högalantbruksenhetersmåhusenheter, finns det småhus på som

detord börMed andrakvadratmeter värdeyta.taxeringsvärden per
kunna förekommakapiteldefinierats i 3regionala problem ävensom

lantbruksenhet.i småhus påoch bosattabland hushåll ärägersom

iförhållandenSocioekonomiska5.2

taxeringsvärdenivåområden med hög
inkomstnivålågoch

socioekonomiskastudera deSyftet med detta avsnitt är att
problemregionaladetberörsförhållandena i områden somavsom

dessabildskalldettadefinieras i kapitel Tanken är att omen avge
utgåranalysenriket i övrigt.avseende från Iområden skiljer sig i detta

där denförsamlingardvs.i tabell 5.2,vi från församlingar listasde som
genomsnittetunderstigerhushållsinkomstendisponiblagenomsnittliga

överstiger 40bor i småhusandelendärför riket 168 000 kronor, som
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genomsnittligafinns värdeområden där denoch där detprocent
fastighetsskatteandelen tilluppgår 6,2än procent.mer

valt studerasocioekonomiska förhållanden vi harDe ärattsom
socialbidrag, bostadsbidrag ocharbetslöshetsnivån, andel hushåll med

demografisk sammansättning. alla punkter harbostadstillägg Påsamt
uppgifter församlingsnivå.det dock inte varit möjligt få fram påatt

beräkningarnaDärför har vi varit vissa pågöratvungna att av
kommunnivå. gäller uppgifterna avseende arbetslöshetsnivån ochDetta
andelen socialbidragstagare.

genomsnittssiffror avseende de socioeko-tabell redovisasl 5.3
i de attraktiva fritids-nomiska förhållandena i riket helhet samtsom

problemet.husområdena berörs det regionala Den genom-som av
arbetslöshetsnivån och andelen socialbidragstagare i desnittliga

kommuner innefattar eller några de berörda försam-någonsom av
genomsnittet för riket helhet. Skillnadenlingarna högreär än ärsom

hushåll har bostadsbidrag och bostads-dock relativt liten. Andelen som
församlingarna också högre genomsnittet förtillägg i de berörda är än

skillnaderna här relativt detriket helhet, små. Närär ävensom men
finner vi andelen pensionärergäller den demografiska fördelningen att

församlingar det regionalanågot högre i de berörs problemetär som av
definierats i kapitel i riket i genomsnitt.3 änsom

förhållanden riket iTabell 5.3 socioekonomiska i helhet och attraktivasom
pendlingsområden.fritidshusområden utanför de Procent.större tätorternas

hushåll DemograñskOppen Total Andel med
sammansättningarbets- arbets-

Iöshet Iöshet
65-social- boslads- bostads- 17 18 64- -

tilläggbidrag bidrag
5,1 8,3 8,0 17.8 31,9 22,0 60,6 17,4Helariket

5,2 8,7 8,8 19,7 34,3 20,7 59.0 20,3Attraktiva
fritidshusområden
Anm: Total arbetslöshet definieras andelen arbetslösa inklusiveöppetsom personer

i arbetsmarknadspolitiska åtgärder.personer
bostadsbidragstagareKällor: Demograñsk sammansättning 1998 och 1996, Statistiska

Arbetsmarknadsstyrelsencentralbyrån SCB. Arbetslöshetstal 1998, AMS.
Socialstyrelsen.socialbidragstagare 1997,

Sammanfattningsvis visar vissa skillnader idenna analys på de socio-
ekonomiska förhållandena i de berörs det aktuellaområden som av pro-
blemet jämfört riket i helhet. Skillnaderna relativtmed genomgåendeär
begränsade. Risken dock det faktum analysen måsteär stor att att genom-
föras relativt hög aggregeringsnivå innebär de eventuella skill-atten
nader finns tydliggöras.inte kansom



regionala problemet 97kartläggning detSOU 1999:59 En av

och bostadstilläggensBostadsbidragens5.3

roll

bofasta befolkningenproblem fastighetsskatten medför för denDe som
hardefinieras i kapitel 3attraktiva fritidshusområden det slagi somav

bostadsbidragsystemen.bakgrund de befintligaockså studerats mot av
ekonomiskai detta sammanhang deförsta fråga vi ställtDen är omoss

med demområden jämförbaraförhållandena för de boende i dessa är
berättigade till bostadsbidrag. Dennagäller för hushåll ärsom som

vilkenfrågar vi ifråga behandlas i avsnitt Vidare5.3.2. oss
defyllade befintliga bostadsbidragssystemen kanutsträckning anses

besvara denfinns i dessa områden.behov bostadsstöd För attsomav
befintligavilken utsträckning defrågan har vi först undersökt i
till iberättigade dembostadsbidragssystemen utnyttjas dem ärsomav

Därefter hari avsnittde aktuella områdena. Resultaten redovisas 5.3.3.
harbostadsbidragssystemenhur effekt de befintligavi undersökt stor

i dessaboendekostnadema för typiskt hushåll bosatt någotett av
denna under-förutsatt bidragen utnyttjas. Resultatenområden, att av

redovisas avsnittsökning i 5.3.4.
beskrivning reglerna föravsnitt först översiktlig5.3.1I avges en

för hushåll bor i små-bostadsbidrag respektive bostadstillägg egetsom
hus.

bostadsbidrag respektiveRegler för5.3.1

bostadstillägg

bostadsbidrag. DetBostadsbidraget regleras i lagen 1993:737 ärom
fylltstatligt kan till barnfamiljer och ungdomarbidragett somsom ges

och bidragetshar till bostadsbidrag18 inte 29 år. Vem rättsommen
bostads-bostadskostnaden,storlek bestäms bl.a. hushållets inkomst,av

måstefå bostadsbidragoch antal barn under år. kunna18 Föryta att
ifolkbokfördi regel ocksåfolkbokförd i Sverige och varaman vara

beräknaspreliminärt bostadsbidragden bostad bidrag söks för. Ettsom
slutligadetkalenderåret, medanutifrån uppskattad inkomst för hela

inkomsttaxeringen för åretefterhandbostadsbidraget bestäms i ärnär
klar.

storlekbostadsbidragetsinkomst används för bestämmaDen attsom
bidragsgrundande inkomstenbidragsgrundande inkomst.kallas Den

tjänst, inkomstinkomsti huvudsak nä-motsvaras avavsumman avav
övriga inkomster t.ex.vissaringsverksamhet, inkomst kapital samtav

bidragsgrundande inkomstenstudiebidrag.utlandsinkomst och Den
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justeras följande Inkomsten ökas med beloppdock på bl.a. punkter. ett
ränteutgifter. näringsidkaremotsvarande gjorda avdrag för För

periodiseringsfond.återläggs bl.a. avdrag för avsättning till Dessutom
bostadsbidrags-räknas hushållets förmögenhet in i denviss delen av

förmögenhet räknasgrundande inkomsten enligt särskilda regler. Till
med säkerhet idock fastighet bor i och heller skulderinte den inteman

fastigheten.
. medräknabostadskostnadHushåll bor i småhus fåreget somsom

tomträttsavgäld.fastighetsskatt eventuell Dessutom70samt procent av
och övriga driftskostnaderfår räkna med uppvärmningskostnaderman

fastigheten räknasenligt schablon. har lån säkerhet i 70Om medman
räntebidrag iränteutgiftema exklusive eventuellt statligtprocent av

minskas dock först medbostadskostnaden. faktiska ränteutgiftemaDe
Hushåll bor iden skuld beräknats på.3 räntan egetprocent somav som

med kostnader hör tillsmåhus lantbruksenhet f°ar endast räknapå som
bostadsfastigheten.

antaletbostadsbidragsgrundande bostadsytan beroendeDen är av
överstig-barn i hushållet. hushållet bor bostad medOm i ytaen somen

bostadskostnadenbidragsgrundande bostadsytan kommerstörsta atter
utgår förräknas särskilda regler. innebär bidrag endastenligt De attner

den bidragsgrundandeden andel boendekostnadema motav som svarar
finnsbarnfamiljerbostadsytans andel den faktiska bostadsytan. Förav
alltidinnebär hushålletgarantinivåer för bostadskostnadenäven attsom
högstfår till denna nivå, dockräkna med bostadskostnader upp

boendekostnaden.boendekostnader motsvarande den faktiska
förbostadstilläggBostadstillägget regleras i lagen 1994:308 om

pensions-till vissapensionärer. inkomstprövat tilläggDet är ett
pensionsförmån ifönnåner. harTillägget kan betalas till denut som en

änkepension,form ålderspension, förtidspension/sjukbidrag, om-av
ställningspension, efterlevandepension eller hustrutillägg.särskild
Ålderspension dock inte tillföre ålder65 års rättuttas gersom
bostadstillägg.

finnspensionärer idagDe former bostadstillägg till ärtre somav
bostadstillägg båda statligaoch särskilt bostadstillägg som är samt ett

få bostadstilläggkommunalt kompletteringsbelopp. kunna måsteFör att
folkbokförd ifolkbokförd i Sverige och i regel också varaman vara

pensionärer utgår medden bostad bidrag för. Bostadstillägget försöks
månadmaximalt del bostadskostnaden90 denprocent per somav av

inte kronor.överstiger 100 kronor 4 000men
bostadskostnad, årsinkomst ochbestämsBostadstilläggets storlek av

Årsinkomsten enligt särskildafönnögenhet. bostadstilläggetpåverkar
minskas medbostadstilläggetregler innebär det maximala ettattsom

Årsinkomst huvudsakligen arbetsinkomstinkomstavdrag. inkluderar
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och arbetslöshetsersättning.och pensioner olika slag, sjukpenningav
inkluderas viss del taxerad kapitalinkomst och förmögen-Dessutom av

exklusive för den bostaden. Kapitalin-het, taxeringsvärdet permanenta
komsten justeras dock först med belopp motsvarande avdrag förettupp
skuldräntor den bostaden.på permanenta

Bidragsgmndande bostadskostnad för pensionärshushåll bor isom
småhus respektive lantbruksfastighet beräknassmåhus på samma

den bostadsbidragsgrundande bostadskostnaden. bidrags-Densätt som
till högstgrundande bostadskostnaden för pensionärer begränsas dock

kronor månad.5 200 per
det statliga bostadstillägget kan kommunen under åren 1995Utöver

tilltill och besluta kompletterande beloppmed 2000 betalaatt ettut
harbostadstillägget. Särskilt bostadstillägg kan betalas till denut som
in-bostadstillägg eller kommunalt kompletterande bostadstillägg om

lev-komsten, efter avdrag för skälig bostadskostnad, understiger skälig
nadsnivå

Inkomstförhållanden och boendekostnader för5.3.2

småhusolika hushåll ityper av

första fråga vi ställer i detta sammanhang hur behovetDen är stortoss
därnågon form bostadsstöd i attraktiva fritidshusområdenärav av

inkomstnivån.taxeringsvärdenivån hög i förhållande till den lokalaär
boendekostnader ochkunna besvara denna fråga har vi studeratFör att

inkomstförhållanden för hushåll i denna områden.bosatta Detyp av
områden inkluderas i värdeområden där denanalysen är genom-som
snittliga fastighetsskatteandelen avsnitt uppgår till 6,2se 5.1 änmer

och genomsnittliga dis-belägna i församlingar där denärprocent som
ponibla hushållsinkomsten genomsnittet för riket 168 000understiger
kronor och där andelen hushåll bor i småhus minst 40är procent.som

detta med fastig-Totalt består urval värdeområden 30 000189av ca
heter belägna i församlingar. Förhållandena i dessa områden jäm-75

allaförs dels med de förhållanden gäller genomsnittligt försettsom
hushåll hushålli riket och dels med de förhållanden gäller för somsom

helhet.berättigade till bostadsbidrag och bostadstillägg i riketär som
Uppgifter helhetinkomst- och boendeförhållanden för riketom som

och för från de datamaterialde utvalda områdena hämtade tvåär som
berättigadeanvänds i avsnitt Uppgifterna avseende hushåll5.1. ärsom

årstill bostadsbidrag respektive bostadstillägg hämtade från 1996är

3 ogift ochräknas skälig levnadsnivå kronor år förFör 1999 44 408som per
kronor år för den gilt.36 764 ärper som
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hushålls- och inkomstundersökning I-IINK genomförs SCB.som av
Totalt innehåller databasen uppgifter för 13 066 slumpmässigt utvalda
hushåll, 3 836 bor i småhus. dessa småhushushållAv totaltärvarav

berättigade288 till bostadsbidrag och 218 till bostadstillägg.
I tabell 5.4 nedan redovisas uppgifter avseende taxeringsvärdenivån

och inkomstnivån för fyra olika kategorier: riket helhet, desom
områden här definierats attraktiva fritidshusområden samtsom som
hushåll med bostadsbidrag respektive bostadstillägg. Med avseende på
taxeringsvärdenivån redovisas olika mått: medianvärdet, kvar-tre övre
tilvärdet och decilvärdet. bostadsbidrags-För respektive bostads-övre
tilläggshushâllen dessa värden definierade på sedvanligtär Försätt.
riket och de attraktiva fritidshusområdena har vi däremot frånutgått en
rangordning värdeområdena efter storleken det genomsnittligaav
taxeringsvärdet kvadratmeter värdeyta. De måtten ska då tolkastreper
på följande vis. Hälften alla småhusfastigheter i den aktuella kate-av
gorin belägna i värdeområden där taxeringsvärdenivånär överstiger
medianvärdet. fjärdedelEn alla småhusfastigheter i den aktuellaav
kategorin belägna i värdeområden där taxeringsvärdenivånär över-
stiger det kvartilvärdet medan tiondelövre belägna i värde-ären
områden där taxeringsvärdenivån överstiger den decilgränsen.övre
Utifrån dessa värden avseende taxeringsvärdenivån kvadratmeterper
värdeyta har vi sedan beräknat totalt taxeringsvärde för typisktett ett
småhus med 120 kvadratmeter värdeyta. riketFör helhet uppgårsom
den genomsnittliga värdeytan för småhus klassade permanentbo-som
städer till kvadratmeter.120 olikaDe måtten på taxeringsvärde-tre
nivån redovisas i tabell 5.4 har med andra ord erhållits attsom genom
respektive taxeringsvärde kvadratmeter värdeyta multiplicerats medper
120.4 Hushållsinkomst definieras förvärvsinkomst ochsom summa
inkomst kapitalav

4 bör påpekasDet dessa värden skiljer sig något från på sedvanligtatt sätt
definierade median-, kvaitil- och decilvärden avseende det totala taxerings-
värdet för alla småhus. Sådana värden för riket helhet finns återgivna isom
tabell 9.6. Skälet till vi i detta avsnitt inte fördelnings-att använt gängseoss av
mått vi då skulle behövaär ha tillgång till mycket detaljeradeatt ochmer om-
fattande uppgifter Fastighetstaxeringsregistret.ur
5 dettaI avsnitt använder vi inkomstbegrepp tidigare,ett annat änoss av
nämligen förvärvsinkomst och inkomst kapital. Skälet ärsumma attav
disponibel inkomst, i avsnitt inte finns i HINK-materialet.använts Försom

kunna jämföra förhållandena för olikaatt hushåll bygger därförtyper av
samtliga beräkningar i avsnitt på inkomstbegreppet5.3 förvärvs-summa
inkomst och inkomst kapital.av
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taxeringsvärdenivåer hushållskategorier 1996,för olikaTabell 5.4 Inkomster och
Kronor.

HushållHushåll HushålliAlla
hushåll berättigadeattraktiva berättigadei

fritidshus- till bostads- bostads-riket
områden tilläggbidrag

Taxeringsvärde
348000660000 401000384000Medianvärde

Övre 770000 533000 488000528000kvartilvärde
Övre 672000 720000660000 1 008000decilvärde

hushállsinkomstGenomsnittlig
lcke-pensionärshusháll 218600 205500244500 -

103200Pensionärshushåll 158100182300 -

Hushállsinkomst motsvarande nedre kvartilgränsen
60 400hushåll 86 300 14490096 300Alla

000bostadsstöd 13700Potentiellt - -
år. Pensionärs-hushåll i åldern 20 till 64lcke-pensionärshusháll definierasAnm: som

år och uppåt.hushåll definieras hushåll i åldern 65som
bostadstillägg ochbostadsbidrag respektiveSiffrorna genomsnittligt potentielltavser

regelverk.har beräknats utifrån gällandenu

gäl-riket helhet med deförst jämföra förhållandena iLåt somsomoss
tabellen.och andra kolumnen iler i utvalda områdena, dvs. förstade

taxeringsvärdet förvi utgår frånvilket de måttenOavsett är etttreav
högre i de områ-kvadratmetergenomsnittligt småhus på 120 avsevärt

i riketfritidshusområdenhär definierats attraktivaden än somsom som
lägre i dehushållsinkomsten däremothelhet. genomsnittligaDen är

för icke-pensionärshushållhelhet, bådeutvalda områdena i riketän som
för den nedre kvartilgränsenpensionärshushåll. gälleroch Detsamma

avseende hushållsinkomsten.definierad sedvanligtpå sätt
Även berättigade till bostadsbidragjämfört med hushåll ärsom

itaxeringsvärdena för hushåll bosattarespektive bostadstillägg ligger
genomsnittligtbetydligt högre, Dende utvalda områdena sett. genom-

hushållinte mellanskiljer sigsnittliga hushållsinkomsten nämnvärt
berättigade tillhushållde utvalda områdena ochbosatta i ärär somsom

pensionärshushåll iförgenomsnittliga inkomstenbostadsbidrag. Den
förhögre genomsnittetfritidshusområdena däremotde attraktiva änär

till bostadstillägg.hushåll berättigadeärsom
skill-konsekvenser dessabostadsekonomiskaillustrera vilkaFör att

visar hurantal typexempelnader får har vi konstruerat storaett som
för olika hus-hushållsinkomstenblir andelboendekostnadema avsom



kartläggning det regionala problemet102 En SOU 1999:59av

hållskategorier. Beräkningarna bygger följande förutsättningar.på Bo-
endekostnaden räntekostnader eventuella lån efter skatte-påutgörs av

fastighetsskattavdrag, uppvärmningskostnader och övrigasamt
kostnader enligt schablon. Beräkningarna har gjorts för två olika hus-
hållskategorier: icke-pensionärshushåll, vi för enkelhets skullsom
kallar barnfamilj, och pensionärshushåll. dessa hushållskategorierFör
har beräknatvi boendekostnaden för och de nivåer påvart ett treav
taxeringsvärdenivåer redovisades i tabell de hushåll5.4. Försom som

berättigade till bostadsbidrag respektive bostadstillägg harär
boendekostnaden däremot beräknats utifrån taxeringsvärdet avseende
permanentbostaden.

det gäller bamfamiljen frånhar vi utgått hushållet har för-När att
sitt hus relativt nyligen. Bamfamiljen förutsätts därför ha lån påvärvat

marknadsvärdet, med säkerhet i fastigheten. Vi har då75 procent av
utgått från taxeringsvärdet marknadsvärdet.75att motsvarar procent av

har till vilket motsvarade 5-årigtRäntan 5,2 påräntansatts procent ett
villalån i Pensionärshushållet förutsätts, till skillnad från1999.mars
bamfamiljen, inte ha lån fastigheten därmed inganågra på och ränte-
kostnader. Fastighetsskatten taxeringsvärdet.1,5motsvarar procent av
Vidare inkluderas i boendekostnaden uppvärmningskostnader och
övriga kostnader enligt schablon, för alla hushållskategoriersamma

kronor år. Resultatet beräkningarna avseende hushåll i24 000 per av
riket helhet respektive hushåll i de attraktiva fritidshusområdenasom

i tabellredovisas 5.5.
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hushåll småhus 1996.kategorier iför olikaTabell 5.5 Boendekostnader av
deciltaxeringsvärdekvartiltaxeringsvärde OvreMediantaxeringsvärde Ovre

BoendekostnadBoendekostnadBoende-Boende-BoendekostnadBoende-
kostnad andelandelandel kostnadkostnad avsomsom avavsom

hushållsin-hushállsin- kronorhushálls- kronorkronor
år komstenår kornsteninkomsten perperper

procentprocentprocent
HUSHÅLLSWKOMSTGENOMSNHTLIG

Bamfamilj
2421 5790018 5110043700Riket
3580029 7526 63600fritidshus- 57900Attraktiva

områden

Pensionärshushåll
1933900900 1816 3129700Riket
2522 391003550033900 21Attraktivafritidshus-

områden

FÖRHUSHÅLLSINKOMSTENKVARTILVÅRDENEDRE
Bamfamilj

60900100 53 5743700 45 51Riket
B00 8874 7567 63600fritidshus- 900Attraktiva 57

områden

Pensionärshushåll
900 35900 33 3329700 31 31Riket

4541 3910039 35500fritidshus- 33900Attraktiva
områden

deciltaxeringsvärdekvartiltaxeringsvärde,Mediantaxeringsvärde, samtAnm: övreövre
för dekvartilvärde för hushållsinkomstennedregenomsnittlig hushållsinkomst och

presenterade i tabell 5.4.olika kategorierna finns

berättigadehushållformed kan vi konstateraTill börja ärattatt som
enligt dessauppgår,bostadstilläggbostadsbidrag respektivetill

till ihushållsinkomstenboendekostnaden andelberäkningar, avsom
förbarnfamiljema och 34förgenomsnitt 36 procentprocent

pensionärshushållen.
medfritidshusområdena ochi de attraktivahushåll bosattaFör

boende-områdendessamotsvarande förinkomster ärgenomsnittet
delendenSeför typhushåll något lägre.kostnaderna våra övre av

taxerings-avseendevivilket antagandetabellen. Beroende på gör
hushållsinkomstenochvärdet uppgår den till mellan 26 35 procent av

pensionärs-föroch 25för bamfamiljen och till mellan 21 procent
boende-övrigt dockifall i riketJämfört med motsvarandehushållet. är

fritidshusområdenaattraktivai dekostnadsandelen for hushåll bosatta
till mellan 18boendekostnademariket helhet uppgårhögre. För som
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och 24 hushållsinkomsten för bamfamiljen och förprocent av
pensionärshushållet till mellan 16 och 19 procent.

denI nedre delen tabellen utgår vi istället från hushållsin-attav
komsten den nedre kvartilgränsen för respektive hushålls-motsvarar
kategori. Med dessa förutsättningar uppgår boendekostnaden andelsom

hushållsinkomsten till mellan 45 och 60 för bamfamiljenprocentav
och mellan 31 och 35 för pensionärshushållet i riketprocent som
helhet. de attraktivaI fritidshusområdena uppgår den till mellan 67 och
88 för bamfamiljen och mellan 39 och 45 förprocent procent
pensionärshushållet.

Boendekostnaden andel hushållsinkomsten med andra 0rdärsom av
högre vi utgår från de förhållandenavsevärt gäller i denär utvaldasom

områdena vi utgår från de förhållandenän gäller i riketom som som
helhet. Den också betydligt högre genomsnittet för deär hushållän som

berättigade till bostadsbidrag respektiveär bostadstillägg. gällerDetta i
särskilt hög grad för bamfamiljema beroende vipå utgått frånatt att
dessa hushåll har lån på del fastighetens marknadsvärde.storen av

Slutsatsen denna undersökning därför många hushållär attav som
bor i de områden berörs det regionala problemet har betydligtsom av
högre boendekostnader i förhållande till inkomsten de gäller iän som
genomsnitt för hushåll berättigade till bostadsbidrag.ärsom
Följaktligen finns det behov någon form boendesubventionerett av av
till många hushåll i dessa områden.

5.3.3 Utnyttj andegrad bostadsbidrag ochav
bostadstillägg

viNär konstaterat det finns behov bostadsstöd till mångaatt ettnu av
hushåll i de berörda områdena frågan detta behov tillfredsställsär om

de befintliga bostadsbidragssystemen. För kunna besvara dennaattav
fråga har vi undersökt i vilken utsträckning bostadsbidragen och bo-
stadstilläggen utnyttjas de hushåll berättigade till dem i deärav som
områden omfattas det regionala problemet definierats isom av som
kapitel Därför har vi beräknat utnyttjandegraden för olika grupper av
hushåll. Utnyttjandegraden definieras antalet hushåll faktisktsom som
utnyttjar bostadsbidrag respektive bostadstillägg uttryckt andelsom av
alla hushåll berättigade till bostadsbidragär respektive bostads-som
tillägg. Vi koncentrerar här på utnyttjandegraden för hushålloss som
bor i småhus. Beräkningarna bygger data från hushålls-eget SCBs
och inkomstundersökning beskrivs i föregående avsnitt.som

För hela riket uppgår den beräknade genomsnittliga utnyttjande-
graden bostadsbidrag till 67 bostadstilläggFör ligger denprocent.av ca
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genomsnittliga utnyttjandegraden kunna jäm-på 61 För attprocent.ca
föra utnyttjandegraden för den bofasta befolkningen i attraktiva fritids-
husområden utanför de pendlingsområden medstörre tätortemas
utnyttjandegraden i övriga landet måste vi kunna särskilja de hushåll

bor i dessa områden från övriga hushåll i databasen. harDettasom
observationer.emellertid inte möjligtvarit på grund för få antal Iav

stället vi två olika uppdelningar materialet syftehar studerat i attav
undersöka utnyttjandegraden i delgrupper i väsentligatvå som
avseenden kan de intresseradevi ärmotsvaraanses grupper av.

I den första uppdelningen jämför vi utnyttjandegraden för lands-
bygdshushåll med den gäller för hushåll bosatta i medtätortsom mer

invånare.5 000 Beräkningarna visar för hushåll bor i lands-än att som
bygd den genomsnittliga utnyttjandegraden bostadsbidrag 69är av ca

tätortshushållenFör uppgår utnyttjandegraden till 67procent. procent.
Ser vi till pensionärshushållen utnyttjandegraden för landsbygdshus-är
hållen 64 medan den för pensionärshushåll i beräknatstätortprocentca
till 60 Skillnaden i utnyttjandegrad mellan och lands-tätorts-procent.
bygdshushåll alltså marginell.är

denI andra uppdelningen jämför vi utnyttjandegraden mellan hus-
håll med olika fastighetsskattteandel. bestämt har vi beräknatNärmare
utnyttjandegraden för hushåll, för vilka fastighetsskattenseparat som
andel hushållsinkomsten definierad förvärvsinkomstav som summa
och inkomst kapital mycket hög. vi till alla hushåll bosatta iSerärav
småhus finner vi endast för fastighetsskatten25 överstiger 3att procent

hushållsinkomstenprocent av
beräkningarDessa visar utnyttjandegraden avseende bostads-att

bidragen densamma för hushåll med hög med lågär som
fastighetsskatteandel. bådaFör uppgår den till 67 procent.grupperna

detNär gäller bostadstilläggen däremot utnyttjandegraden högreär
bland hushåll med hög fastighetsskatteandel för de har lågän som en
sådan andel. den förstnämndaI uppgår den, enligt våragruppen
beräkningar, till 65 medan den i den andra uppgår tillprocent, gruppen
46 procent.

Innan vi drar några generella slutsatser det viktigt påpekaär att att
beräkningarna bygger på relativt begränsat datamaterial. skill-Denett
nad i utnyttjandegrad mellan hushåll utanför meduppmätts tätortersom

invånare5 000 och landsbygdshushåll kan därför inteänmer anses

6 bör påpekas hushållsinkomstenDet häratt motsvaras av summa
förvärvsinkomst och inkomst kapital. vi tidigare i detta kapitelNärav
definierade begreppet fastighetsskatteandel utgick vi från hushållets disponibla
inkomst, vilken regel betydligt lägre det inkomstbegreppär änsom som
används här.
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det gäller bostadstilläggen dock denstatistiskt säkerställd. När ärvara
hushåll fastighets-beräknade skillnaden i utnyttjandegrad mellan vars

överstiger hushållsinkomsten till-skatt under, respektive 3 procent av
för vi kunna dra slutsatsen utnyttjandgradenräckligt ska ärattstor att

högre bland hushåll för vilka fastighetsskatten överstiger 3 procent av
hushållsinkomsten.

dessa analyser hushåll bosatta islutsats kan draDen är attman av
inte utnyttja bostadsbidrags-attraktiva fritidshusområden tycks

landet.i mindre grad hushåll bosatta i andra delar Dettaänsystemen av
förtyder på bostadsbidragssystemen inte stöd desämreatt ettger

hushåll vi studerar här, grund de skulle mindre benägnapå attav vara
utnyttja denna stödform, vad gäller för andra hushåll.änatt som

Potentiellt bostadsbidrag respektive5.3.4

hushållbostadstillägg för i vissa attraktiva
fritidshusområden

Vi ska försöka besvara frågan de befintliga bostadsbidragssys-nu om
utformade så de kan tillräcklig lindring för deärtemen att anses ge en

berörda hushållen. Analysen bygger de typexempel presenter-som
ades i avsnitt 5.3.2.

samtliga exempel i tabell 5.6 förutsätts hushållet bosatt iI egetvara
småhus Alla beräkningar bygger gällandepå 120 kvadratmeter. på idag
regelverk för bostadsbidrag respektive bostadstillägg. makar/sam-För
bor med bam gäller, enligt reglerna för bostadsbidrag, individuella in-
komstgränser. Vi har utgått från makens inkomst 70att motsvararena

hushållets inkomst. har vi fråntotala Vidare utgåttprocent attav
bamfamiljen har två bam.
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kategorierför olikarespektive bostadstilläggTabell 5.6 Potentiellt bostadsbidrag av
hushåll småhus.bosatta i

Boendekostnadbostadsbidragandel PotentielltBoende- Boendekostnad somsom
hushállsin-bostadstillägg andelhushállsinkomstenförekostnad avrespav

BTefterBBkomstenbidrag resp
procentkr/árkr/är procent
GenomsnittligNedreGenomsnittligNedreGenomsnittlig Nedre
hushálls- kvartil-hushálls- kvartil-husháils- kvartil-

inkomstinkomst inkomstinkomst inkomstinkomst
Bamfamilj

26 569 20067 0900 2657Median
taxeringsvärde

61200 290600 29 7463övrekvamr
taxeringsvärde

35 711430035 88 080075Övredecrr
taxeringsvärde

Pensionärshushåll
21 39021 39 033900Median

taxeringsvärde
23 41041 035500 23Övrehann

taxeringsvärde
25 45025 45 039100övredec".

taxeringsvärde
Ensamståendepensionär

43 501220043 78 033900Median
taxeringsvärde

50700 4583 0 13500 4535övrekvarn-r.
taxeringsvärde

44 514 1690091 40039100 49övredecrr
taxeringsvärde

bostadstillägg.respektivestår för bostadsbidragoch BTAnm: BB
kvartiltaxeringsvärdet uppgåruppgår till 660 000 kronor,Mediantaxeringsvärdet övre

till 008 000 kronor.deciltaxeringsvärdet ltill 770 000 kronor och övre
förbostadstillägg. HushållsinkomstensärskiltIOOkr/år detta belopp3 utgörs avav

nedregenomsnittliga respektivehälñen denensamstående pensionär utgörs avav
pensionärshushållet.kvartilinkomsten for

bildavsnitt tänktai dettaexempelDe är attpresenteras ge en avsom
för hus-bostadstillägg fungerarbostadsbidrag ochhur regelverket for

det regionalaområden berörsdehåll bosatta i någotär avsomavsom
hushållBeräkningarna visarkapitelproblem definieras i ettattsom

ochattraktiva fritidshusomrâdenademed bam, bor i någottvå avsom
områden, integenomsnittet for dessainkomst ärmotsvararvars

till dettaxeringsvärdet uppgårbostadsbidragberättigat till övreomens
hushållsinkomsten förBoendekostnaden andeldecilvärdet. avsom
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denna överstiger dock inte de 36 gäller förprocent ettgrupp som
genomsnittligt bostadsbidragshushåll tabellse 5.5.

Genom känslighetsanalys, där faktorerde påverkargöraatt en som
bostadsbidragets storlek varieras, kan vi bostadsbidraget trädernärse
in. Om taxeringsvärdet skulle öka markant, till och halvöver en en
miljon kronor, skulleså tvåbamsfamiljen med genomsnittligäven
hushållsinkomst berättigad till bostadsbidrag förutsatt ingaattvara
andra villkor ändras. gäller ocksåDetta stiger markant. Enräntanom
tvåbamsfamilj med genomsnittlig hushållsinkomst bor i husettsom

taxeringsvärde mediantaxeringsvärdet skulle vidmotsvararvars en
10 berättigad till bostadsbidrag.ränta Om deöver procent vara

istället i husbor taxeringsvärde kvartil- ellerövreett motsvararvars
deciltaxeringsvärdet motsvarande siffra, 9 respektive 7 Ettär procent.
hushåll bosatt i attraktivt fritidshusområde det slagär ettsom av som
definieras i kapitel och3 har betydligt lägre inkomst, säg mot-en
svarande den nedre kvartilinkomsten, skulle också berättigat tillvara
bostadsbidrag tabellse 5.6.

Ett hushåll bestående två pensionärer bor i något deav som av
attraktiva fritidshusområdena och inkomst genomsnittetmotsvararvars
för pensionärshushåll i dessa områden, inte berättigat till bo-är
stadstillägg. gällerDetta vi utgår från taxeringsvärdet foräven attom
det hus de bor i uppgår till miljon kronor. hellerInteöverstrax en en
ensamstående pensionär berättigad till bostadstillägg så länge in-är
komsten genomsnittet och taxeringsvärdet för det hus hanmotsvarar
eller hon bor i understiger den kvartilgränsen. När taxeringsvärdetövre

tilluppgår miljon kronor däremot eller inkomstenöver ären om
betydligt lägre genomsnittet kommer dock bostadstillägg utgå.än att

tabell kan viAv 5.6 dra slutsatsen hushåll berättigade tilläratt som
och utnyttjar bostadsbidrag respektive bostadstillägg i många fall
fortfarande kommer ha mycket hög boendekostnad i förhållandeatt en
till hushållsinkomsten. Boendekostnaden för dessa hushållgrupper av

hälften eller hushållets inkomst, vilket betydligtutgör är övermer av
den nivå gäller för bostadsbidragshushåll i genomsnitt. börDetsom
påpekas de hushåll vi talar här har inkomster liggeratt om som
betydligt under genomsnittet för alla bostadsbidragsberättigade hushåll.
Säkerligen finns det hushåll i andra delar landet medäven av
motsvarande inkomstförhållanden de berättigade till ochärtrots attsom
utnyttjar bostadsbidragen har boendekostnader lika betungandeärsom

de hushåll vi studerat här. Det dock inte det faktummotsäger attsom
boendekostnadema för många hushåll i attraktiva fritidshusområden av
det slag definieras i kapitel 3 mycket betungande ochär attsom
bostadsbidragen många gånger otillräckliga. Frågan då detär är om
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finns delar bostadsbidragssystemen bidragen integör attav som ger
tillräcklig effekt för dessa hushåll.

tidigareSom bestäms bostadsbidragets storlek i huvudsaknämnts av
hushållets boendekostnad, hushållsinkomst, boyta barnantalsamt
under 18 år. Hushållsinkomsten för familjer med två barn får maximalt
uppgå till kronor för295 OOO år hushållet skall komma ifråga förattper
bostadsbidrag. Den genomsnittliga hushållsinkomsten för barnfamiljer

bosatta i fritidshusområdenattraktiva ligger dock under dennaärsom
nivå tabellse Inkomstgränsen bör alltså inte5.4. något hinder iutgöra
detta sammanhang.

Vad gäller den bidragsgrundande boendekostnaden däremot, skiljer
den sig, såsom den definieras i regelverket, från hushållets faktiska
boendekostnad. Bostadsbidrag utgår inte alltid för hela bostadsytan

begränsas med hänsyn till barnantalet i hushållet. Vidareutan tagen
reduceras boendekostnaden räntekostnaden minskas medattgenom
3 den skuld beräknats på. innebär denDettaräntanprocent attav som
bidragsgrundande boendekostnaden understiger den faktiska boende-
kostnaden densom redovisas i tabell 5.5. medgesDessutomär som
bostadsbidrag endast för den del den bidragsgrundande bo-av
endekostnad understiger visst belopp. hushåll med tvåFörett ettsom
barn uppgår detta belopp till kronor5 900 månad. boende-Förper
kostnader därutöver utgår inget bostadsbidrag. Med andra 0rd är reg-
lerna för bostadsbidrag konstruerade så hushållet endast får räknaatt
boendekostnaden till viss nivå bidragsgrundande. Bostads-upp en som
bidragssystemet alltså inte i forsta hand sikte på hushåll hartar som
osedvanligt höga boendekostnader i förhållande till inkomsten, vilket
karaktäriserar hushållmånga bor i de områden berörs detsom som av
regionala problem definieras i kapitelsom

bostadstilläggssystemetI det i regel den faktiska boendekost-är
naden bestämmer bostadstilläggets storlek. Liksom bostads-som
bidragen dock bostadstilläggen begränsade så inget bidrag utgårär att
för boendekostnader överstiger visst belopp, nämligen 4 000ettsom
kronor månad. Enligt de typexempel vi har satt motsvararper som upp
det boendekostnaden för hus med taxeringsvärde på 1,6 miljonerett ett
kronor.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera många hushåll bor iatt som
attraktiva fritidshusområden det slag aktuella här har mycketärav som

Ävenhöga boendekostnader i förhållande till hushållsinkomsten. om
bostadsbidrag och bostadstillägg viss lindring tyder vårager en ana-
lyser boendekostnaden andel hushållsinkomsten fort-att som av
farande mycket hög för hushåll.mångaär





111SOU 1999:59

avgränsningkan regional6 Hur en

utformas

reglering skall utformas såKommitténs Givetbedömning: attatt en
områden medden endast omfattar skattskyldiga bosatta iärsom

vissa egenskaper, bör detta uppnås skattelindringen görsattgenom
kvalifikationskriterieravhängig lag exakt specificeradevissa i

i bakgrund vår definitionavseende förhållandena området. Mot av
inkomstförhållandenaproblemet bör kriterierna samtav avse

taxeringsvärdenivån i området.

delbetänkande kan i vissaproblem behandlas i dettaDet som
Huruvida detta problemavseenden betraktas regionalt problem.ettsom

dockockså bör lösning med regional inriktning öppenär enges en
resultatet tvåfråga. denna fråga kommer i huvudsakSvaret vara av

möjligheterna påolika överväganden. gällerDen att etttyper av ena
precision.med tillräckliggodtagbart de aktuella områdenasätt avgränsa

lösning,landsomfattandeandra möjligheterna utformaDen rör att en
regionalade berörs dethushåll i områdenaäven avsomsom ger

vi behandla denlindring. detta kapitel skaproblemet väsentlig Ien
kapiteli dettaförsta frågeställningar. vi ställerdessa två Frågan ossav
i vilkade områdenvilken metod bör användas för avgränsaär attsom

fastighetsbeskattningen,skattskyldiga medges lindring i givet atten
vissasin tillämpning iendast fårvill införa särregleringman somen

skai kapitel ochframkommit 4 5områden. bakgrund vadMot av som
avgränsningsmetodergeografiskaför- nackdelar med olikaoch

diskuteras.
principiella kravgrundläggandeavsnitt redovisas först deI 6.1 som

diskuteraravgränsning. Därefterenligt kommittén bör ställas varjepå
avgränsningsmetoder,devi i avsnitt huruvida6.2 någon somav

kunna användasskullesammanhang,används i andra regionalpolitiska
de vedertagnaingenför syften.våra Kommitténs slutsats är att av

Återstodenaktuellt här.ändamålmetoderna lämpar sig för det ärsom
avgränsning, skullekapitlet hurdärför fråganägnas somenav om

fastighetsskatten, kankunna nedsättningligga till grund för aven
tillvägagångssätt. Detutformas. olikaVi diskuterar principiellttvâ ena,

från vissaskatteförvaltningen, utgårskulle kunna administrerassom av
sigkanexakt i lag. Detobjektiva kriterier röraspecificeras t.ex.som
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givet område måstetaxeringsvärdenivån igenomsnittligaden ettattom
överstigaandelen fritidshusgränsvärde och/elleröverstiga visstett en

förkunna komma ifrågai området skahushåll bosattaviss nivå för att
behandlas i avsnitt 6.3.detta slag Densärreglering. Metoder aven

innebär överlåter åtbehandlas i avsnittmetoden, 6.4,andra att mansom
bestämd definitionutifrån i lagmyndighetregional att avenen

regionen problemetområden inombedöma i vilkaproblemet som
förekommer.

iforutgångspunkterPrincipiella6.1 en

regional avgränsning

förgäller utarbeta metodutgångspunkt detförstaEn när att atten
omfattas särreglering denskallde områden är attavgränsa av ensom

Med hänvisning till de s.k.objektiva kriterier.bör bygga på vissa
tidigare, undvikaframgåttgeneralitetskraven bör avgränsaattman, som

generalitetskravet finns detnämnande.områden Förutomnamnsgenom
mening bör ställas på denenligt kommitténsytterligare några krav som,

omfattasområden skallför demetod används avgränsaatt avsomsom
särreglering.en

tydligt samband mellan definnaskrav det börsådantEtt är ettatt
motiverar särregler-förhållandenanvänds och dekriterier somsom

försärbehandlingen, måste,därmedingen. Avgränsningen, och även att
fram-sakliga skäl, såsomkonstitutionellt acceptabel, grundas påvara

dekopplingen mellanväsentligtkapitel ocksåhållits i 4. Det är att
motiveringen till särregleringenoch sakligakriterier används densom

ikan uppnåsbredare allmänhet.tydlig för Detta attär genom manen
förhållanden med hän-från vissaurvalskriterier utgårvalet som,av

aktuella områd-känneteckna deproblembeskrivningen, börvisning till
områden där den bo-det sig härslagits fast i kapitel 3Som rör omena.

jämförtrelativt begränsade,inkomstmöjligheterfasta befolkningens är
efterfrågan fritidshus frånsamtidigtmed riket i övrigt, personersom

fastighetspriserresulterat iinkomstförhållandenmed bättreavsevärt
förhållande till denosedvanligt höga itaxeringsvärdenoch ärsom

inkomstnivån.lokala
de hushållskate-skattelindringen tillfaller justsäkerställaFör att att

denlindring måstei behovgorier avgräns-ansetts av ensom vara
kriterier användsprecision.ningsmetod används ha god De somsom

demöjliggör avgränsning justdärför sådana demåste att avenvara
Bristandeproblemet.definitionenområden, mot avsom svarar

i hushåll bosatta iskulle resulteraprecision i avgränsningen att

a
ä
i
1
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likartade områden under likartade ekonomiska omständigheter
behandlas olika.

Från de skattskyldigas perspektiv bör ställa vissa kravävenman
förutsebarhet vad gäller skatteuttaget. Därför bör den metod som an-
vänds för vilka skallområden omfattasavgöraatt som av en
särreglering utformad så den resulterar i avgränsning ärattvara somen
så stabil möjligt tiden.översom

Ytterligare krav bör ställas den metod används förett som som
de aktuella områdena den väl definierad och lättavgränsaatt är äratt

administrera. innebär den bör bygga uppgifterDet påatt att utansom
alltför kostnad kan hanteras skatteförvaltningen.stor av

6.2 befintligaKan avgränsningsmodeller
användas för vårt ändamål

Inför arbetet försöka finna avgränsningsmodellatt moten som svarar
de villkor vi uppställt i finnsavsnitt 6.1 det anledning studeraattsom
några vedertagna och i regionalpolitiska sammanhang ofta använda
metoder för landsbygd, glesbygd och skärgård. Syftetavgränsaatt är

klargöra någon dessa metoder kan användas föratt avgräns-om av en
ning de områden bör omfattas undantagsregel fastighets-iav som av en
beskattningen. Den centrala frågan de, med precisionacceptabelär om
och på relevant de områden omfattas vårsätt, avgränsatett som av
problembeskrivning. förGemensamt de metoder vi studerat deär att
syftar till definiera vad betrakta glesbygd, landsbygdatt är attsom som
och skärgård. Därför bör de i viss utsträckning omfatta dekunna
områden kan intresse. olika metoderna har emellertidDesom vara av
utformats utifrån andra syften de aktuella i dettaän ärsom samman-
hang. områdenDe definieras med dessa därförmetoder behöversom
inte sammanfalla med de områden omfattas de problemsom av som
definierats i kapitel

Statistiska Centralbyråns SCB definitioner glesbygd,av
landsbygd och tätort

indirektEn metod för landsbygd och glesbygd frånutgåravgränsaatt
definition vad ska Enligt definitionräknas SCBstätort.en av som som

har invånare hus-200 och mindre 200 mellantätort än än meteren mer
Det finns utanför tätortsavgränsningen gles- och landsbygdären. som

med befolkning miljoner dvs.1,4 invånare, 17 procenten ca av
befolkningen. Syftet med dela riket i stad ochavgränsningen är att
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kanIndelningenadministrativapå gränser.inte byggerland som
definierardessa begreppUtifrån isamhällsplanering.föranvändas bl.a.

medkommunytmässigtglesbygdskommun storSCB som enen
invånaremindre 5och med än70tätortsgrad mindre än procent per

mindremedkommun änLandsbygdskommunkvadratkilometer. är en
skogsbrukssektor.ochstorjord-medtätortsgrad och60 procents

Europarådets definition

in-000till 3fördefinition tätortEuroparådetsEnligt gränsensätts
skulle detutanförlandsbygd börjar tätortsgränsenochgles-vånare. Om

sådanabefolkning bor iSveriges30innebära procent om-att avca
och 5.4.figur 5.3råden. Se

landsbygd och tätortglesbygd,definitionerGlesbygdsverkets av -
på tillgänglighetbaseradeavgränsningar

tillgänglighetberäknamodell förutformatGlesbygdsverket har atten
olikalandsbygden idela införanvänds bl.a.Modellenrestid.utifrån att

lands-indelningar. Tätortsnäraadministrativaoberoendekategorier av
medkörtid tillminutersmed tätortområden 5-45bygd utgörs merav

befolkning.Sverigesbor 23invånare. Här000 procent3än avca
utanförinvånare000 tät-3med 1 000omfattarLandsbygd tätorter -

restidsavstånd,minutersomland, inom 30landsbygd, samt ettortsnära
Resterandehär.borbefolkningenEnkring dessa tätorter. procent av

befolkningen.harglesbygd och 1definierasområde procent avsom
inomomlandinvånare3 000medalla samt ettänTätorter är orter mer

befolkningen.75tillkörtidminuters procenttätortsgränsen5 av
förbygderolikasärskiljahandförsta attimed indelningenSyftet är att

förutsättningar.olikasynliggöra deras

definitionkommunförbundetsSvenska

lands-bl.a.ikommunerin riketsdelarkommunförbundetSvenska
bl.a.indelningenmedSyftet är attglesbygdskommuner.ochbygds-

för-Enligtkommuner.olikamellanjämförelsermöjliggöra typer av
invånarefärre 20 000glesbygdskommunhar ändefinitionbundets en

indelningkvadratkilometer. Dennafem invånaremindreoch har än per
landsbygds-Förinvånare.228 000glesbygden harinnebär att enca

boendebefolkningen30den hargällerkommun än procentatt avmer
ochjord-inomsysselsattaandelhögharochutanför tätorter en

landsbygdskommunerSverige 30hardefinitionMed dennaskogsbruk.
i gles-invånarealltså 610 000finnsTotalt000 invånare.med 382ca
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och landsbygd enligt dessa definitioner, vilket 7motsvarar procent av
Sveriges befolkning.

Landsbygdsstödet definitionerlänsstyrelsernas-

länsstyrelsernaUtifrån förordningen harlandsbygdsstöd 1994:577om
berätti-i för områden,respektive län utarbetat avgränsning ärsomen

glesbygdsomrâdengade till landsbygdsstöd. Med stora samman-avses
avstånd tilloch långahängande områden med gles bebyggelse större

medområdenlandsbygdsysselsättning Medoch service.orter, avses
tillavståndliknande förhållanden, kortare störredär det orterärmen

och service.
sigbaserarglesbygdsomrâdenavgränsning lands- ochDenna av

mellan länen.varieraravgränsninglänsindelningen, metoderna förmen
ochinvånare000818Enligt dessa definitioner glesbygdenhar ca

tredjedelmindrelite änlandsbygden 1 708 000, avsammantaget enca
hand avgränsaförstai attlandets befolkning. Syftet indelningenmed är

avsnitt 6.4landsbygdsstöd. Iområden företag tilldär berättigade gesär
tillämp-praktiskadenochutförligare definitionenbeskrivningen av

ningen.

5bmål och6Målområden för EUs strukturfonder:

oftabehandlarvifrågeställningden allmänna debatten har denI som
problemställningenEftersomskärgårdsproblem.karaktäriserats ettsom

detskärgårdar ärriketsiförhållandenaofta fokuserats uteslutande på
önskemålnär omaktualiseratsnaturligt olika skärgårdsdefinitioneratt

förgällerskärgårddefinition somskattelättnader framförts. Den
ibland nämnts ensom5b-skärgård harstrukturfondsprogram MålEUs

utred-vårtklargjort attkapitellämplig definition. har tidigare, iVi
bemärkelse.vidifritidshusområdenningsuppdrag omfattar attraktiva

fråge:skärgårdar vartill somkopplingbakgrund den starkaMot av
utförligt P3relativt lnvaltställning fått ändåhar i debatten, har vi att

särreglerlng avförgrundtillfrågan denna definition ligga enkanom
fastighetsbeskattningen.

fördsystemstogemenskapensför den EuropeiskaInom ramen
3185olika avtYPefavgränsningarregional utveckling vissagörs av

Stodllberättigadeärområdenlandsbygd. Syftet är avgränsa somatt
glesbygdutgörs6-området avMålolika strukturfonder. s.k.EUs Detur

befolkning-glesochavstånddefinierad långabl. utifrån kriteriernaa. huvudsakomfattaroch lAvgränsningen följer i kommungränserstort
Sb-.omraäeltMalinvånare.000434Norrlands område medinland, ett ca hogbebY8g°15e ea"gleskännetecknaslandsbygdutgörs avav som
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capita.lågavkastning BNPsysselsatta inom jordbruk med låg samt per
Även utifrånallt väsentligtifall avgränsningeni detta görs

invånare.har 0005b-området i Sverige 740kommungränser. Mål ca
omfattasdelområdensin indelat i fleraMål 5b-området iär tur avsom

5b-Skärgården.sådant Målregionalpolitiska stödprogram.olika Ett är
iGlesbygdsverketfickmedlemsskap i EUoch med SverigesI

avgränsning förgeografiskfram förslag tilluppdrag ettatt ta ett
omfattadeFörslagetMål 5b-program.för skärgård inom EUsprogram

fastlandet. Under 1995områden påfast landförbindelse ochöar utan
bofastlandförbindelse medfastbeslutade endastregeringen öaratt utan

omfattarMål 5b-Skärgårdenbefolkning i 5bskulle ingå programmet.
delenbelägna utmedidag 300 svenska Dessa störreäröar. öar avca

Sverigeinsjöama i södrai de fyraden svenska kusten störstasamt -
övergripande måletochHjälmaren, Mälaren, Vättern. DetVänern är att

utvecklaframföralltlandsbygdensysselsättning påskapa attgenom
grundfrämstomfattassmåföretagen. Skärgården programmet avav

näringslivetmedföra både förnackdelar det perifera lägetde ansessom
tillmedverkaför befolkningen. Syftet medoch ärprogrammet att en

överlevnadsmöjlighet.uthålliglevande skärgård med långsiktigten
denavgränsning baserad påskulleEnligt kommitténs mening en

grundläggandeuppfylla de5b-området intedefinition gäller försom
består ifrämsta bristenredovisats tidigare.principiella krav Densom

fast landför-5b-områdetdefinierardet kriterium ö utanatt som -
relaterat till de förhåll-befolkningoch med bofastbindelse är svagt-

visatanalysen i kapitelsärreglering. 5motiverar Somanden ensom
däruppfyller detta kriteriumområden intedet mångafinns mensom

särreglering.omfattas Detförhållandena sådana de börär att av en
medfastland ochlängs östgötakustensflera områdengäller öart.ex.

skälfall finns detlandförbindelse i Bohuslän. mångafast I tvärtom som
taxeringsvärdenivånprisbildningen och därmedtalar för ävenatt --

områden medgrad ifritidshusefterfrågan i högrepåverkas änav
högre tillgänglighetområden fördelenbroförbindelse. Sådana har av

degäller fieraoch fritidsboende. Samtidigtför både pendlare öaratt av
de börsådan karaktäromfattas definitionen inte är attsom av av

pendlings-omfattas särreglering eftersom de kan utgöraansesav en
såsomstorstadsregionemaområden, inomöarnat.ex. merparten av

Öckerö Vi kan därför konstaterai Vaxholms och kommun. attöarna
skärgårdsperspektivrenodlatdefinitionen flera skäl inte ärettav ens ur

vi harregionala problemlämplig för vårt syfte. detDessutom är attsom
fastboende iproblem förfinna lösning definieratpå, etten som

integenerell mening.attraktiva fritidshusområden i Det ärmer
visatanalysen i kapitelinskränkt till endast skärgård. 5Som äratt avse

fjällvärlden.svenskaförhållandena likartade i vissa områden i den
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Därför kan de kriterier 5b-området inte användas för deavgränsarsom
syften särreglering avsedd tillgodose.är attsom en

Överväganden

någon deInte avgränsningsmodeller hittills beskrivits avgränsarav som
på relevant och precist områden omfattas det regionalaett sätt som av
problem beskrivits i kapitel Om vi skulle experimentetgöra attsom

definitionerna till kartbild omfattas i samtliga fallÖversätta ävenen
områden utifrån våra undersökningsresultat i avsnitt inte bör5.1,som,
komma ifråga för särreglering. den situationenMen även motsattaen

i flertaletuppstår fall, dvs. områden uppvisar förhållandenatt som som
kan vår problembeskrivning, inte kommer omfattas.mot attanses svara
Inte någon dessa definitioner kan därför ligga till grund förav en
geografisk avgränsning områden bör komma ifråga förav som en
särreglering i fastighetsbeskattningen.

6.3 Avgränsningar påbaserade vissa exakt
specificerade kriterier

I avsnitt 6.1 fastslogs avgränsning, ska ligga till förgrundatt en som en
lindring i beskattningen de perrnanentboendes fastigheter i vissaav
attraktiva fritidshusområden, bör grundas på förhållanden känne-som
tecknar just dessa områden. framhållits iSom kapitel det sig3 rör om
områden där den allmänna taxeringsvärdenivån drivits i för-upp
hållande till den bofasta befolkningens inkomster till följd att storav en
del de hus marknadenpå köps kapitalstarkaomsättsav som av

inte bosätter sig på använder fastigheternaorten utanpersoner, som
fritidshus. områdenDe vi efter kännetecknas därförär utesom som av

taxeringsvärdenivån mycket hög jämfört med genomsnittet föratt är
riket, i synnerhet den ställs i relation till inkomstnivån hos denom
bofasta befolkningen. Vidare bör andelen fritidshus i området, eller åt-
minstone efterfrågan på fritidshus, hög. Slutligen det sig enbartrörvara

områden med utpräglad landsbygds/glesbygdskaraktär utanför deom
pendlingsområden. Eftersom de inte belägna istörre tätortemas är an-

slutning till någon kommun eller storstadsområde,större nära ett som
kan positiva effekter på befolkningstillväxt, försörjningsmöjligheterge
och serviceutbud de beroende viss självförsörjningsgrad vadär av en
gäller arbetstillfällen och service. traditionellaDe landsbygdsnär-
ingama, tidigare för delen sysselsättningen, harstörresvaratsom av
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dock minskat kraftigt i betydelse inkomst-de alternativasamtidigt som
och försörjningsmöjlighetema begränsade.är

Utifrån denna karaktäristik olika kriterierhar diskuteratkommittén
skulle kunna skallanvändas för områdenvilkasom bestämmaatt som

omfattas särreglering. lokaladenEn given kandidat det måttav ären
taxeringsvärdenivån nämligen deti kapitel 5använtssom genom-ovan,
snittliga taxeringsvärdet riktvärde-kvadratmeter varjevärdeyta iper
område. Att enbart använda avgränsnings-taxeringsvärdenivån som
kriterium skulle dock inte taxeringsvärde-eftersomönskat resultatge
nivån är så hög i många generelltbefolkningennog områden där settlever under mycket goda ekonomiska omständigheter. områdenDe v1
är efter i dettaute sammanhang befolkningenskännetecknas dock attav
inkomster i allmänhet förhållandevisär det tillDärför liggerlåga. nära
hands grundaatt avgränsningen kombinationtaxeringsvärdenivån ipå
med måttett den lokala inkomstnivån.

Den avgränsningsmodell igrund för analysenlåg till avsnittsom
5.1.2 utgick från förhållandet respektivetaxeringsvärdenivån imellan
riktvärdeområde och den idisponibla hushållsinkomstengenomsnittliga
församlingen dock omformulerat fastighets-genomsnittligtill enskatteandel för varje riktvärdeområde. visade mångaAnalysen att avde områden utmärkssom hög förhållande tilltaxeringsvärdenivå iav
den lokala inkomstnivån problemär områden just denmed typ somavbeskrivits i kapitel Det finns områden därdock antaläven ett stort
taxeringsvärdenivån är hushållsin-så förhållande tillhög inogkomstema trots inkomstförhållandenaatt goda.generellt mycketärsett
En avgränsningsmodell baserad därför ha dåligpå relation skulledenna
Precision. Därför är denna avgränsningsmodell inte atttyp avrekommendera.

Wgränsning baserad på inkomstnivåntaxeringsvärdenivån och

Ett alternativt sätt att avgränsa omfattasde områden skall av ensomSärfeglerlngär att använda den taxeringsvärdenivån igenomsnittliga
riktvärdeområdeValle och den motsvarandelokala iinkomstnivånförsamling tvåsom kriterier. skullebestämtNärmareseparata enSärreglering kunna utformas detså riktvärdeområden därallaatt

gémmsnittliåa taxeringsvärdet överstigerkvadratmeter värdeytaper ennivåVISS skulle omfattas, förutsatt deni församling därde liggeratt engenomsnittliga hushållsinkomsten visst belopp.uppgår till högst ettMed denna kanansats precisionen förbättras avsevärt.
administrativa skäl bör första hand bygga påavgränsningen i

uppgifter Skattemyndighetensom smidigt kanredan eller påhar sättetttillgång till utan alltför kostnad. inkomstbegreppstor Det som an-
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byggerhushållsinkomsten,disponiblakapitel denvändes i analysen i
samkömingtaxeringsuppgifter förutsätterbara pådock inte utan en

Riksför-hanterasfrämst demyndighetsregister,med andra avsom
försökasyftebeskrivandehandlade idetsäkringsverket. Då att ettom

köpkraft dettahushållensiregionala variationemafånga de ettvar
vilkaii lag bestämmauppgiftenlämpligt inkomstbegrepp. När är att

medgesskall kunnafastighetsbeskattningeni ärområden lindringen
lämpligt.skäl, inteadministrativaskattesystematiska ochdock,det av
grundasiställetinkomstförhållanden börlokalaavgränsning utifrånEn

inkomst-lättadministreraterkänt ochtaxeringssammanhangpå något i
inkomstförvärvsinkomst ochbeskattningsbarföreträdesvisbegrepp, av

näringsverksamhettjänst ochsåväl inkomstkapital. inkluderarDet av
kapital.inkomst avsom

inkomstförhållandenabör endastanvändsinkomstdataDe avsesom
kapitel 5redovisats ianalysersmåhus. dehushåll bosatta i Iför som
boende-hushållavseende allainkomstdataanvände vi oavsettavoss

hyreslägenheterialla hushåll borförsamlingar därform. I merparten av
inkomstför-missvisande bildinkomstuppgifterdessa avenger

Därförsmåhus avsnitt 5.1.2.bor i seför de hushållhållandena som
frågantagitRiksskatteverket RSV,diskussioner medhar vi, i omupp

adekvatsyftenför våraframskulle möjligtdet att ta ett mervara
genomsnitttill handsliggerinkomstmått. Det ärnärmast ett somsom

skulleäganderätt.med Dettabosatta i småhusendast hushållavser
samkömingarkostnadskrävandeomfattande ochemellertid kräva av

alternativ,fastighetsregistret. Ettregister ochskattemyndighetens som
genomsnittutgå fråntillfredsställande,fulltvi bedömer är att ettsom

församling därsmåhusfastighet i denavseende alla hushåll ägersom en
bosattade är

givetvisdetta slag beroravgränsningsmodellResultatet avav en
överväganden.radsin beror pågränsvärden, vilket ivalet tur enav

sigtänkersärregleringvilkenCentralt i sammanhanget är typ manav
allaavsiktenuppfyller kriterierna. Omför de områden är attsom

ifrågaskall kommakriteriernauppfyllerhushåll inom de områden som
syftemöjligt isåför särreglering bör gränsvärdena snävtsättas somen

precisionavgränsningen. Juprecision iuppnå möjliga sämrestörstaatt
i deförhållandenafrånbortsettdesto risk fall lika-ärstörre att som

sådanbehandlas olika. Enområden där de bosatta kommerär att-
områdendelösning förutsätter dock det möjligt avgränsaär attatt som

medsmåhusibosattahushållallainte helt ärDenna motsvarar somgrupp
deförsamling däri densmåhus äräganderätt eftersom alla hushåll äger ettsom
dockkanSkillnadenäganderätt.medi småhusbosatta inte nödvändigtvis bor

sammanhang.försumbar i dettabetraktas som
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omfattas fastighetsbeskattningenskall lindring i med hög gradav en av
precision. Eftersom vi har kunnat just frågan precision möterattse om

svårigheter kan det lämpligt istället utforma undantags-stora attvara en
förstaregel bestående två delar. delen i vilkenDen typav anger av

deområden hushåll skall omfattas undantagslösningen skallsom av
bosatta, medan den andra vissa andra kriterier hushåll ivara anger som

fördessa områden måste uppfylla omfattas densamma. sådanIatt av en
situation bör de kriterier används i den första delen, densom
geografiska avgränsningen, inte alltför eftersom dåsättas snävt man
riskerar utesluta områden på sakliga grunder borde omfattasatt som av
undantagsregeln.

Som underlag för ställningstagande i denna fråga har vi under-ett
sökt vilka områden kännetecknas högsåväl taxeringsvärdenivåsom av

låg inkomstnivå. undersökningar visar det förhållande-Dessa ärattsom
vis få dessaområden uppvisar kännetecken vi använderävensom om

relativt väl tilltagna gränsvärden. Risken för områdenattoss av som
bör omfattas särreglering inte kommer uppfylla kvalifikations-av en
kriterierna ökar vi fastställaGenom vissasnävare gränser sätter. att
kvalifikationskriterier avseende de hushåll skall omfattassom av en
skattelindring kan vi dock begränsa effekterna alltför vidav en av-

Därförgränsning. bör gränsvärdena inte alltför detNärsättas snävt.
gäller taxeringsvärdenivån vår bedömning gränsvärdet börär att
fastställas detså den kvartilgränsen avseendeövreatt motsvarar
taxeringsvärdet kvadratmeter för allavärdeyta småhusfastigheterper
typkod och i riket.220 221 Grundat på 1997 års Fastighets-
taxeringsregister det belopp kronor.på 4 520 Förmotsvarar ett en
småhusfastighet med kvadratmeter värdeyta det120 motsvarar ett
taxeringsvärde på 542 400 kronor. Gränsvärdet för inkomstnivån bör
fastställas så det genomsnittet avseende beskattningsbaratt motsvarar
förvärvsinkomst och inkomst kapital för alla hushåll i riket.av
Avgränsningen skulle med andra ord kunna så den omfattargöras att
alla värdeområden där det genomsnittliga taxeringsvärdet kvadrat-per

värdeyta överstiger den specificerade nivån, förutsatt demeter attovan
belägna i församling där den genomsnittliga inkomstnivån under-är en

stiger genomsnittet för riket.
Beträffande indelningen i värdeområden bör det påpekas detatt

finns värdeområden sträcker sig forsamlingsgränsema. Iöversom
sådana fall, där den genomsnittliga taxeringsvärdenivån i värdeområdet
överstiger helagränsvärdet, bör värdeområdet uppfylla kriteri-anses

inkomstnivån i någon de församlingar berörserna, om av som av
värdeområdet lägre genomsnittet för riket.är än

tabell 6.1 nedan framgår i vilka församlingarAv de riktvärde-
områden belägna uppfyller dessa kriterier. församlingarDessaär som
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detdock påpekasbörfigur 6.1.markerade på kartan i Det attär även
hushållensavseendeuppgifterredovisas här bygger påurval som

den be-kapital, inteförvärvsinkomst och inkomstsammanräknade av
ha någonemellertid intetorde störreskattningsbara inkomsten. Det

endastsammanhangi dettaeftersom det ärför utfalletbetydelse
genomsnittsinkomstenavseende pårangordning medförsamlingamas

betydelsesig.inkomstnivån i Avbetydelse, inte ärstörre attärsom av
hushåll iallautredningsarbetettill ihaft tillgångde uppgifter vi avser

ii hyreshus. Förhushåll bosattadvs.respektive församling, attäven
rättvisande bildframför detta och fåkorrigeranågon mån avmeren

utgickvide kriteriernaskulle tvåförsamlingarvilka ompasserasom
församlingardeendastinkluderasadekvat inkomstmått,från ett mer

i småhus.hushållen bordär 50än procent avmer

småhushushållen och där detbor i50Tabell 6.1 Församlingar där än procentmer av
inkomstnivån ochtvå avseendevärdeomráden kriterieruppfyllerfinns som

taxeringsvärdenivån.
230000kr.riksgenomsnittet,understigerhushállsinkomsteniförsamlingengenomsnittligaKriterium den

4520värdeomrädetöverstiger kronor.taxeringsvärdet kvadratmeterigenomsnittligaKriterium det per
Hushâllsinkomst AndelTaxeringsvärdeFörsamlingLän

fritidshus1000-talsvärdeytamper
52,1%2168980län EdeboStockholms
25,0%1958667län BorgholmKalmar
93,5%2017599OrnöStockholmslän i
89,0%1717492MöjalänStockholms
49,4%223Häverö 7371länStockholms
94,3%1607334NämdöStockholmslän
62,0%212-7086YtterjämaStockholmslän
68,1%2137083Bohuslän MorlandaGbgoch
78,6%175Käringön 7046BohuslänGbgoch
86,9%1996876län BjörköStockholms

Arholma
75,8%2176856län Roslags-BroStockholms
87,5%2256854län BlidöStockholms
22.9%2276845Skåne Simrislän
86,4%2026713län SingöStockholms
66,1%2286519FjällbackaGbgoch Bohuslän
82,9%1866491län GräsöUppsala
27,8%2296445Skåne Förslövlän
65,9%2246292GottröraStockholmslän
51,1%2266292län FastemaStockholms
68,4%2246259län RialaStockholms
59,4%2046255Skånelän Borrby
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HushållsinkomstTaxeringsvärde AndelLän Församling
1000-tals fritidshusm värdeytaper

ÖstraSkåne 6245 223 45,7%län Hoby
206 62,5%Gbg Bohuslän Mollösund 6234och

Bohuslän Skaftö 6209 220 66,5%Gbgoch
204 79,2%län Västrum 6184Kalmar

ÖzaSkåne Nöbbelöv 6182 228 52,8%län
Östergötlandslän Gryt 6068 212 77,0%

63,6%Stockholmslän Söderby-Karl 6053 228
6002 206 84,3%Stockholmslän Utö

Bohuslän 5948 203 79,6%Gbgoch Gullholmen
Skånelän Västra 5890 214 60,0%Kamp
Stockholmslän Ljusterö 5883 216 81,5%
Gbg Bohuslän 5820 196och Kville 55,1%
Skånelän Gladsax 5819 220 45,7%
Stockholmslän Rimbo 5786 218 15,2%
Skånelän 5780 220 44,5%Vitaby
Skånelän Torrlösa 5770 222 16,7%
Skånelän 5681 229 60,9%Rörum
Gbgoch Bohuslän Tanum 5650 203 61,7%
Gbg Bohuslän 5631 206 69,1%och Askum
Gbg Bohuslän 5622och Klövedal 225 70,1%
Södermanlandslän Västermo 5620 211 56,5%
Södermanlandslän 5608Helgesta- 226 49,8%

Hyltinge
Skånelän Hov 5548 228 55,0%
Kalmarlän Källa 5546 142 80,1%
Kalmarlän Högby 5546 168 76,0%
Skånelän Höja 5520 210 4,5%
Kalmarlän Alböke 5487 178 72,6%
Skånelän SödraMellby 5464 215 42,8%
Stockholmslän Väddö 5460 213 77,1%
Gbg Bohuslän Bäckebol 5457och 224 0,0%
Skaraborgslän Flo 5454 209 19.6%
Skaraborgslän 5454 215 4,0%Tengene.
Skaraborgs 5454 27,1%län Sal 203
Östergötlandslän 5419 201 74,5%Jonsberg

14,1%Blekingelän Ronneby 5394 207
Kalmarlän Lofta 5391 186 78,9%
Gbgoch Bohuslän 5339 206 56,2%Tossene
Gbgoch Bohuslän Hunnebostr. 5309 203 50,8%
Östergötlands Östralän 209 91,5%Ed 5304
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Hushållslnkomst AndelTaxeringsvärdeFörsamlingLän
fritidshusvärdeyta 1000-talsmper

80,1%1985289LoftahammarlänKalmar
Östergötlands 60,5%223Skällvik 5270län
Östergötlands 71,2%1955270Börrumlän

29,6%206Bräkne-Hoby 5265länBlekinge
Östergötlands 84,5%1915263län SztAnna

Överselö 65,2%2295250länSödermanlands
34,1%Tvååker 2115231länHallands
59,1%5228 217Bohuslän TegnebyGbgoch
77,7%2175223EftralänHallands
55,5%1945127ResmolänKalmar
71,7%1955120LimaDalarna
78,3%1655116BödalänKalmar
70,6%2025099KöpinglänKalmar
27,6%1945096FageredlänHallands
67,3%1605065PersnäslänKalmar
75,5%198Tjärnö 5057BohuslänGbgoch
86,4%2015055TranstrandDalarna

Ås 62,5%2275034Hallandslän
Örslösa 35,8%2195021Skaraborgslän
Ãre 74,2%1985012Jämtlandslän

,8%180Tännäs 5011länJämtlands
Ãryd 44,5%2084982Blekingelän

39,5%2084963StafsingeHallandslän
77,8%2244955Skåne Ravlundalän
5,7%2204948län MariaKronobergs

27,2%217Mellösa 4940länSödermanlands
35,8%2274939län FrustunaSödennanlands
35,9%2224921LaholmHallandslän
30,5%2084881LyrestadSkaraborgslän

Östergötlands 53,1%1844865län Tryserum
88,0%1604861län FöraKalmar
58,6%1734841KastlösaKalmarlän
58,2%218Ytterselö 4841Södermanlandslän
49,5%2174833RyssbyKalmarlän
45,3%2064827län MorupHallands
51,2%1814821VästraEdKalmarlän
83,3%1904815Jämtlandslän Vemdalen
37,6%227Frillesås 4808Hallandslän
69,6%1994783Bohuslän SvennebyGbgoch
66,8%1794783BohuslänGbgoch Lur
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Län Församling Taxeringsvärde Hushållsinkomst Andel
m värdeyta 1000-tals fritidshusper

Västerbottenslän Byske 4782 224 43,1%
Blekingelän Förkäria 4775 207 39,1%
Gbgoch Bohuslän Kungshamn 4750 221 30,0%
Dalarna Mora 4670 213 23.3%
Hallandslän Gällinge 4650 224 17,7%
Kalmarlän Algutsrum 4640 224 53,7%
Östergötlandslän Härads- 4619 217 49,5%

hammar
Östergötlandslän Rönö 4619 212 82,8%
Gbgoch Bohuslän Brunnsbo 4605 204 2.0%
Kalmarlän Hagby 4599 223 61,9%
Hallandslän Skummeslöv 4582 217 73,1%
Uppsalalän Hällnäs 4573 193 70,8%
Hallandslän Värö 4568 223 32,9%
Uppsalalän Harg 4564 224 65,5%
Dalarna Idre 4530 189 81,4%
Gotland Väskinde 4524 223 42,0%
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tvåvärdeområden uppfyllerFigur 6.1 Församlingar med kriterier avseendesom
inkomstnivån taxeringsvärdenivån.och

inkomstnivån underAnm. Varje punkt mittpunkten i församling där liggermotsvarar en
genomsnittet för riket och där det finns något värdeområde där det genomsnittliga
taxeringsvärdet kvadratmeter värdeyta överstiger 4 520 kronor.per
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Totalt det sig värdeområden belägna309 i 116 församlingarrör om
uppfyller dessa kriterier. Antalet småhusfastigheter dessaisom om-

råden uppgår till 56 framgår tabellen dock000. Som ärsammantaget av
andelen fritidshus, definierad andelen småhusfastigheter vilkapåsom
ingen mantalsskriven, mycket hög i för-dessaär merpartenperson av
samlingar. vi frånOm utgår fritidshusandelen densamma i deäratt
värdeområden uppfyller kriteriet avseende taxeringsvärdenivån,som

i församlingen helhet, antaletuppgår permanentbostads-som som
fastigheter i dessa områden till 20 000. uppskattning kan dockDenna
förmodas överskatta det faktiska antalet något eftersom fritidshusan-
delen på många håll kan förmodas högre i de aktuella värde-vara
områdena genomsnittet för församlingen helhet.än som

avgränsningsmetodEn detta slag uppfyller, enligt kommitténsav
mening, de krav redovisats i avsnitt 6.1. Bådamerparten av som
kriterierna har tydlig koppling till de förhållanden motiveraren som
särregleringen: höga taxeringsvärden i förhållande till den lokala in-
komstnivån. Som framgår tabellen andelen fritidshus hög i fler-ärav
talet församlingarde där de värdeområden uppfyller de treav som
kriterierna belägna. indikerarDetta det finns indirektär ävenatt en
koppling till den höga fritidshusefterfrågan, den grundläggandeärsom
orsaken till de problem undantagslösningen syftar till lösa.attsom

finns dockDet antal områden uppfyller de två kriteriernaett som
inte kan betecknas attraktiva fritidshusområden detmen som som av

slag aktuella här. gäller framförallt de församlingar i tabellDetärsom
där6.1 andelen fritidshus mycket låg, såsom Bäckebol församling iär

Göteborg, Maria församling i Jönköping och Höja församling i
Ängelholms kommun. kan delvis resultatDetta deettvara av ovan-
nämnda bristerna i det inkomstkriterium ligger till grund försom
avgränsningen i tabellen. Genom utgå från inkomstmåttatt ett som
enbart speglar inkomstnivån för de hushåll bor i småhus kansom man
undvika detta problem. bör dockDet påpekas det kan sigäven röraatt

grundläggande precisionsproblem.om mer
Generellt och jämförelsei med de andra avgränsningsmodellersett

vi studerat tycks den modell här bäst uppfylla de kravpresenteratssom
god precisionpå framhölls tidigare. det finns det brister påTrotssom

denna punkt. sig dels bristerDet det slag juströr antytts,om av som
nämligen områden inte borde innefattas i den aktuellaatt avgräns-som
ningen uppfyller kriterierna, och dels brister det slaget,motsattaom av
dvs. områden borde innefattas inte uppfyller kriterierna.att som

förstaDen precisionsproblem kan uppkomma i inkomst-typen av ur
hänseende starkt heterogena församlingar där den genomsnittliga
inkomstnivån ligger under genomsnittet för riket och där även
taxeringsvärdenivån, generellt låg. sådana församlingar kanIärsett,
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frånkraftigtavvikerförhållandenadärsmåhusområden,det finnas
inkomstnivångällervadbådei övrigt,församlingenismåhusområden
förstnämndadeförsamlingarsådanataxeringsvärdenivån. utgörIoch

taxeringsvärde-värdeområdenallmänhetområdena i som, omegna
allakriterierna. Omuppfylla bådahög, kommertillräckligtnivån är

skatte-formmedges någonskallområdenaavgränsadehushåll i de av
endastlindringdäremotproblem. Ombetydandelindring dettaär ett

hushåll medområdena,avgränsadehushåll i devissa t.ex.skall medges
dehusför dettaxeringsvärdet ärtillförhållandeilåga inkomster

hushåll i dennaantalmindreendast typdet troligtbosatta ett avär att
skattelindringen.delfåområden kommer av

för-ikan uppkommaprecisionsproblem,andraDen typen somav
genomsnittetöverstigergenomsnittligtinkomstnivån settsamlingar där

detkanförsamlingarsådanalkommasvårareför riket, runt.är att
lokaltför deninkomstnivåndärfritidshusområdenattraktivafinnas

därriketförgenomsnittetlägrebefolkningen änbosatta är men
hög.ändåfritidshusefterfrågan ärhöggrundtaxeringsvärdenivån av

undantags-omfattaskommaskulle inteområden attDenna av entyp av
här.skisseratsavgränsningsmodellbaserad på denregel som

fastigheterenskilda ärföruppståsituation kanmotsvarandeEn som
taxeringsvärdenivån ärgenomsnittligadendäri områdenbelägna

belägenhetsinföljdtillfastighetersigrelativt låg. Det rör avsomom
högtstrand, hari närhetenvid eller ettområde,dettainom t.ex. av

iigenomslådettalåterfastighetstaxeringenmarknadsvärde. I man
justeringochbelägenhetsfaktomhjälpmedtaxeringsvärdet genomav

fåtalsigendastdå det ettde fall rörförhållande. Iför säreget om
denpåverkaintedettavärdeområde kommerifastigheter störreett

Därförhelhet.värdeområdettaxeringsvärdenivån igenomsnittliga som
taxeringsvärdemed högtfastigheterenskildadet finnaskan per

särreglering, påomfattaskommerintevärdeytakvadratmeter av ensom
taxeringsvärdenivåndärvärdeområdenibelägnadegrund ärattav

likartademedfastigheterfinnaskan detSamtidigtlåg.generellt ärsett
värdemässigtisamladedeföljdtill ettärvärdeförhållanden attavsom

kriterierna.uppfyllakommerområdehomogent
fastighetstaxerings-idetproblematiktill denna ärGrunden att

mark-skillnader ilåtaförtillgåmetoderolikatvå attfinns attsystemet
sammanhålletinombelägnafastigheter, ettolikamellannadsvärde

innebärtaxeringsvärdenivån. Denislå igenomområde,geografiskt ena
fast-förvärdeområdesindelningen attsiganvänderenbartatt avman
medlaborerarandrai denmedan äventaxeringsvärdenivånställa man

såförhållanden,förjusteringoch säregnabelägenhetsfaktom som
hypotetiskfrånutgåvikandettaillustrerapåpekats För enattovan.

Församling 1figur 6.2.församling seVärdeområdesindelning av en
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har här delats i Cvärdeområden: och hela församlingenA, B Itre
gäller fastigheter vid kusten har höga marknadsvärden, medanatt
fastigheter belägna längre i landet har låga marknadsvärden. denI

församlingendelen har sig den förstaöstra de tvåanväntav man av av
ovannämnda metoderna och låtit fastigheterna vid kusten bilda ett

värdeområde, med högC, taxeringsvärdenivå. Fastigheterna iseparat
den delen församlingen ingår däremot i och värde-västra ettav samma
område, där belägenhetsfaktomsA, inverkan liksom justering för

förhållande fastställs så taxeringsvärdenivån för kust-säreget att
fastigheten blir densamma för fastigheterna i värdeområde C.som

Figur 6.2 Olika modeller för värdeområdenindelning i

Försa ling 1
västra delen östra dem" Sl: III

Värdeomrâde B
Församling|

2
E

|::|

Värd e- Värdeområde A.omrade

värdeområde C E

l:ll:lü

Låt frånutgå taxeringsvärdenivån i värdeområde C överstigerattoss nu
det fastställda gränsvärdet, medan nivån i värdeområde ochA B är
lägre gränsvärdet. Vi utgår också från inkomstnivån i försam-än att
lingen lägre genomsnittet för riket. Med den modell skiss-är än som

skulle endast de fastigheter, belägna inom de värde-erats ärovan som
områden uppfyller de fastställda kriterierna, omfattas sär-som av en
reglering. innebärDet alla fastigheter i värdeområde C skulleatt
omfattas särreglering inga fastigheter i värdeområde ochAav en men
B, taxeringsvärdenivån för kustfastigheten i A likatrots högatt är som
för fastigheterna i värdeområde HushållC. lever under likartadesom

2 bör påpekasDet i praktiken kan värdeområdena mycket väl sträcka sigatt
församlingsgränsema.över
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inkomst- olikaoch boendeförhållanden bortsett från de bosatta iäratt-
områden kommer alltså behandlas olika.-

istället utformaEtt undvika just denna situationsätt äratt att
kriterierna fastigheter belägna i församlingså alla äratt somsom en
innehåller riktvärdeområde eller del riktvärdeområde därettav
taxeringsvärdenivån och där inkomstnivånöverstiger gränsvärdet

omfattas särreglering.ligger under genomsnittet för riket skulle av en
Med församlingen-sådan lösning skulle rättvisa uppnås inomen men
inte mellan församlingarna. kustfastighet med högt taxeringsvärdeEn

belägen i angränsande församling församling därsom 2,ärsom en
det inte finns taxeringsvärdenivån överstigernågot värdeområde där
gränsvärdet, omfattas särregleringskulle inte komma ävenatt av en om
taxeringsvärdenivån förför fastigheten i fråga lika hög kust-är som
fastighetema i grannförsamlingen, Med denna modell uppstår orätt-
Visan, i form lika fall olika, istället mellan försam-behandlasattav
lingarna. Kustfastigheten församling kommer omfattasi 1 särreg-av en
lering inte fastigheten församlingimen

vilken diskuteratsI utsträckning problem det slag som ovanav
förekommer i praktiken eftersomhar vi inte kunnat det skulleutröna
kräva mycket detaljerade och fastighetstaxeringsdata.inkomst- I
grunden det sig dock allmän problematik berörrör om en mer som
varje geografiskt avgränsad särreglering, nämligen risken hushållatt

lever under likartade ekonomiska omständigheter bostadsför-ochsom
hållanden behandlas olika på grund de bor inom respektiveatt utan-av
för områden utifrån den allmänna inkomst- ochavgränsatssom
taxeringsvärdenivån. till.Detta generella problem återkommer vimer

Redan här vill vi dock framhålla eftersom brister i precisionen äratt
något inte helt kan undvikas bör undvika utforma avgräns-attsom man
ningsmodellen alltför inne-Vidare bör särregleringen inte barasnävt.
hålla vissa kriterier hushållens geografiskaavseende hemvist ävenutan
vissa bostadsförhållanden.kriterier avseende hushållets inkomst- och

dessaHur kan utformas återkommer vi till i kapitel
framhöllsI avsnitt 6.1 vikten undvika och oförutse-även att storaav

bara variationer i Så-skatteuttaget för de berörda hushållen tiden.över
väl taxeringsvärdenivån i område församlingeninkomstnivån iett som
förändras dock med tiden. effekter i fastighets-förändringarDe som
taxeringen kan medföra bör kunna begränsas avgräns-attgenom
ningarna endast fastställs i fastighets-samband med de allmänna
taxeringama, för bör dock på-närvarande sker år.sjätte Detvartsom
pekas frågan fastighetstaxeringama medlåta de allmänna skeatt attom
kortare Fastighetstaxerings-mellanrum utreds för närvarande av
utredningen.
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Om gränsvärdet avseende inkomstnivån utformas så detatt mot-
för endast sådana förändringargenomsnittet riket så kommersvarar

påverkar församlingamas inbördes rangordning efter inkomstnivåsom
stabilpåverka avgränsningen. få uppfattning hurFöratt att omen

jämfört förhållandena underdenna rangordning tiden har viär över
inkomståren och Mellan dessa år förändrades rangord-1996 1997.
ningen för i alla församlingar och för antal försam-stort sett ett stort
lingar förändringen betydande. Förklaringen till detta kanske någotvar
oväntade genomsnittsinkomsten i församlingarresultat mångaär att
ligger relativt genomsnittet för riket, dvs. skillnaderna inära att genom-
snittsinkomst mellan antal församlingar relativt små. Förärett stort
dessa församlingar kan förändringar i inkomstnivån resulterasmåäven
i betydande förändringar i viss skulle dockrangordningen. I mån man
kunna ibegränsa variationema avgränsningen och skatteuttaget genom

fastställaendast avgränsningen i samband med varje allmänatt
fastighetstaxering. fastställaMed andra ord skulle avgränsningenman

förutifrån den genomsnittliga inkomstnivån för varje församling och
riket helhet under inkomstâret andra året före det år då allmänsom
fastighetstaxering sker.

detta sammanhang vill vi påpeka såväl församlings-I även att
indelningen värdeområdesindelningen förändras tiden. Fram-översom
förallt relativtvad gäller församlingsindelningen finns det risk atten

kyrkan skiljts frånförändringar kommer genomföras efter detstora att
den januari Efter beslutar kyrkanl 2000. detta datumstaten ensam om

församlingsindelning och församling inte längrekommer att envara
samhällelig administrativ indelning. folkbokföringssammanhang folk-I
bokförs enskilda frågai nuläget fastighet och församling. dennaHur
skall efter utreds för närvarandehanteras den januari 20001 av

skallutredningen folkbokföring i församling Fi 1998:13om som
redovisa sitt arbete bakgrund finns det därföri slutet året. dennaMotav
anledning föreskriva med församlingar församlingar medatt att avses
de och indelningar gäller den december31 1999.gränser som

Småhus på lantbruk

påpekatsSom tidigare avsnitt tio alla småhus på5.1.5 är procent av
lantbruksenheter där genomsnittligabelägna i riktvärdeområden det

överstigertaxeringsvärdet kvadratmeter värdeyta 4 900 kronor.per
ligger denTaxeringsvärdenivån i dessa riktvärdeområden alltså över

nivå kommittén lämpligt gränsvärde för detövervägt ena avsom som
avgränsningsmodellde två geografiska kvalifikationskriteriema i den

skisserats problem definierats i kapitel bör3Den typsom ovan. av som
därför och bosatta ikunna förekomma bland hushålläven äger ärsom
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omfattasdessa hushållsmåhus lantbruksenhet. Därför börpå även av
särreglering.en

kan tillämpasavgränsningsmetodDen ävenpresenterats ovansom
mellan devärdenivåema skiljer sig åtför småhus lantbruk. Eftersompå

för de tvåavgränsningentvå fastighetsslagen bör dock göras separat
fallen, dvsbör dock gälla i bådakategorierna. gränsvärdenSamma att

taxeringsvärde-gränsvärdet avseendeför småhus lantbruk börpåäven
avseendekvartilgränsenfastställas det dennivån så övreatt motsvarar

för alla småhusfastigheterkvadratmeter värdeytataxeringsvärdet per
avseende inkomstnivån börriket. Gränsvärdettypkod och i220 221

förvärvsinkomst ochavseende beskattningsbargenomsnittetmotsvara
i riket.inkomst kapital för alla hushållav

avgränsningskriteriumi församlingenAndelen fritidshus som

för-huruvida förutom deKommittén har diskuteratäven treman,
fritidshus i församlingenhållandena bör använda andelen ettsomovan,

intei kapitel det dockavgränsningskriterium. påpekats 5Som är
fritidshusandelen,vid vilkenmöjligt specificera viss nivåatt en

och där-fastighetsprisemabetydande inverkan pågenerellt sett, ger en
huvudsak tvåi område. finns imed taxeringsvärdenivån Detäven ett

församlingsindelningenförklaringar till detta. Den ärär att enena
ifritidshusefterfråganområden med högadministrativ indelning där

låg sådan efterfrågan. Iblandas med områden medvarierande grad en
berörsdet därför finnas delargeografiskt vidsträckt församling kan som

väl in påefterfrågan fritidshus ochmycket starkt på stämmersomav
i kapitel Omregionala problemet 3.den beskrivning det som gesav

dock intelåg skulle defritidshus i församlingen helhetandelen ärsom
fritidshus-undantagsbestämmelse där högkomma omfattasatt enav

avgränsningskriterium.användesandel i församlingen som
låtavarför det olämpligtden enda orsaken tillOm detta är attvore

skullepåverka avgränsningen såandelen fritidshus i församlingen man
mindreanvända andelen fritidshus inomkunna istället ettöverväga att

finns dockvärdeområdet. Detområde församlingarna,än t.ex.
ilösning. dettalar sådan Detytterligare skäl är attmotett som en

fritidshusandelen,potentielladen faktiska denpraktiken inte är utan
prisbildningen.avgörande förefterfrågan fritidshus,eller på ärsom

tvåsamvariation mellan dessadet finnas betydandeVisserligen kan en
fritids-samband mellan andelengenerellt gilitigtstorheter, någotmen
Därförskäl inte finna.och prisnivån går dettahus i område attett av

faktiskaundvika låta denkommitténs mening,bör enligt attman,
till för avgränsningen.andelen fritidshus ligga grund
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på taxeringsvärdenivånAvgränsning baserad enbart och
fritidshusandelen

Vi har modell endast hänsyn till taxerings-även övervägt taren som
värdenivån i respektive värdeområde fritidshusandelen försam-isamt
lingen. Kommittén avråder dock från sådan modell. avgörandeDeten
skälet förutom vad tidigare fritidshusandelen, denär, sagts attsom om

uppnåsprecision kan med sådan modell otillräcklig. Som på-ärsom en
pekats höga taxeringsvärdenivåer inte något bara känne-ärovan som
tecknar attraktiva fritidshusområden områden där befolk-ävenutan
ningen generellt lever under mycket goda ekonomiska omständig-sett
heter. Huvudsakligen det sig områden belägna i denågotrör treom av
storstadsområdena eller i närheten andra och intestörre tätorterav som
kan omfattas det regionala problem beskrivs i kapitelanses av som

avgränsningEn oberoende lokala inkomstnivånden skulleärsom av
resultera i många områden detta slag, skulle komma omfattasatt attav

särregleringen. sådan lösningEn skulle därför innebära attav
kopplingen mellan särregleringens utformning och dess syfte blev
alltför Bristande precision i avgränsningen innebär också störresvag.
sannolikhet för hushåll lever under likartade ekonomiskaatt som
omständigheter behandlas olika beroende på de bor inom ellerom
utanför de avgränsade områdena.

områdenasAvgränsning med hänsyn till landsbygdskaraktärtagen

betänkandeDet regionala problem står i fokus för detta ochsom som
definieras i kapitel förekommer3 endast i områden utprägladav
landsbygdskaraktär. Kommittén har därför ställt sig frågan manom
skulle kunna utforma avgränsningsmodell baserad ellerpå någoten
några fenomen generellt utmärkande för landsbygds-ärsettsom
områden. det sammanhangetI har olika kriterier studerats, nämligentre
befolkningstätheten och befolkningsutvecklingen i respektive för-
samling det tätortsbegrepp definierats SCB ochsamt som av som
beskrivits i kapitel Inte något dessa kriterier skulle dock kunnatreav
användas för i kombination något de kriterier berörtsatt, men av som
tidigare, de områden vi efter med någonavgränsa är störreute
precision.

detdet gällerNär förstnämnda kriteriet, befolkningstätheten, är
skälet låg befolkningstäthet inte något generellt karaktä-att är settsom

Ävenriserar de områden omfattas det aktuella problemet.som av om
det regionala problemet, såsom det definieras i kapitel enbart
förekommer i utpräglade landsbygdsområden så landsbygd inte alltidär
glesbygd. Framförallt i Bohuslän gäller många församlingar,att som
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landsbygdskaraktär, relativtkan utpräglad tättäranses vara av
befolkade.

befolkningsutvecklingen vikande befolknings-det gällerNär är
underlag förvisso kännetecknar de områden berörsnågot avsom som
problemet, enligt definition. den mån befolkningen i visstvår I ett

redan minskat kraftigt kan emellertid befolknings-område tidigare har
den aktuella befolknings-underlaget ävensvagt,vara omanses

Annorlunda uttryckt det svårtutvecklingen inte varit särskilt negativ. är
generelltspecificera mått befolkningsutvecklingen settatt ett som

befolkningsunderlagkan användas för skilja områden med vikandeatt
från befolkningsmässigt stabila eller växande områden.

avgränsningsmodell baseradKonsekvenserna användaattav en
endast medSCBs tätortsbegrepp, där vi med tätort orteravser mermen

modell fråninvånare, har redovisats i kapitel En utgår3000än som
förhållandetdetta kriterium i kombination med kriterium avseendeett

i ochmellan den lokala taxeringsvärdenivån och inkomstnivån skulle
regionalaför sig kunna resultera i de områden, berörs detatt avsom

avgränsadeproblem definieras i kapitel skulle ingå i desom
konstaterades i kapitel den del landetområdena. Som 5 somrymmer av

därlandsbygd utanför antal områdenstörreutgör större tätort även ett
därtaxeringsvärdenivån hög i förhållande till inkomstnivånär men

problem regional karaktärdetta inte kan upphov till det avanses ge
huvudsakligen områden inombeskrivs i kapitel sigDet rör omsom

de städernas pendlingsområden.större
detalternativ kombineraYtterligare ärövervägtsett attsom

lokalatätortsbegrepp, med något mått på dennämntssom ovan,
kriterier.taxeringsvärdenivån och inkomstnivån två separatasom

precision imodell skulle bättreFrågan vi ställt sådanäross om en ge
taxeringsvärdenivånavgränsningen modell enbart använderän en som

dock de vinster ioch inkomstnivån. Kommitténs slutsats är att
med sådan modell relativtprecision skulle kunna uppnås ärensom

avgränsning baserad påbegränsade. Med hänvisning till tätorts-att en
begreppet skulle administrativt mycket komplicerad att genom-vara

administrativaföra, eftersom tätortsbegreppet inte följer några gränser,
avråder vi från sådan lösning.en

Överväganden

kriterier,de avgränsningsmodeller, baserade på exakt specificeradeAv
kommittén modell använder denstuderat denär genom-som som

värdeområde och densnittliga taxeringsvärdenivån i respektive genom-
församling värdeområdetsnittliga inkomstnivån inom den ärsom

mening,beläget i kriterier den modell enligt vårtvå separata som,som
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Ävenbäst uppfyller de krav bör ställas avgränsningsmodell.som en
denna modell kan dock rad invändningar framförallt vadmot en resas,

gäller precisionden i avgränsningen kan uppnås. jämförelseI medsom
de alternativ till budsstår precisionsbristema visserligen relativtärsom
begränsade. Risken för hushåll bortsett från de bosatta iatt ärattsom -
områden med olika inkomst och taxeringsvärdenivåer lever under-
likartade inkomst- boendeförhållandenoch kommer behandlas olika är
dock betydande med denna modell. kan förvisso hävdasDetäven att
det syftetprimära med regionalt avgränsad löning inte är att- etten ur
riksperspektiv åstadkomma rättvisa individnivå främjautan att-
utvecklingen i vissa områden lindra de problemattgenom som
fastighetsskatten medför för enskilda hushåll. Med sådant synsätt ärett
det centrala i sammanhanget områden med likartade inkomst- ochatt

Ävenfastighetsskatteförhållanden behandlas lika. i finnsdetta avseende
problem,det dock bl.a. till följd församlings-såväl värde-attav som

områdesindelningen inte alltid den indelning relevantärmotsvarar som
i detta sammanhang.

invändningarVissa kan också det faktum avgräns-mot attresas
ningen, och därmed skatteuttaget, avgörande kommeräven sättett

beroende värdeområdesindelningen. Som påpekats finnsvara av ovan
fastighetstaxeringssystemetdet i olika förmetoder tillgå låtaatt att

skillnader i marknadsvärde slå igenom i taxeringsvärdenivån. Detta
orsakerna till lika fall kan komma behandlas olika.utgör att atten av

Om värdeområdesindelningen får avgörande betydelse för skatte-en
utfallet finns det emellertid också risk fastighetstaxerings-iatten man
arbetet kommer beakta värdeområdesindelningens konsekvenser för
skatteutfallet. Därigenom finns det risk för fastighetstaxerings-atten
arbetet kommer bedrivas mindre funktionellt sätt.att ett

6.4 Avgränsning delegerad till regional
myndighet

framförtsEn tanke i olika sammanhang överlåta åtär attsom en
regional myndighet bedöma det finns områden i regionenatt om som

vår problembeskrivning. Länsstyrelserna har i mångamotsvarar avse-
enden den bästa kunskapen de lokala förhållandena i sin region,om
såsom befolknings och näringsstruktur arbetsmarknadssituation.samt-

myndigheter harDessa lång erfarenhet administreraäven atten av
skilda fonner regionala stöd endast beviljas sökande i vissaav som

områden. uppdraget ingåttI har många gånger utifråntyper attav
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för defastställasyfteföreskrifter stödetsallmänna gränsernaom
prioriterade länsdelama.

möjligt ochfrågan detvi ställtbakgrund hardenna ärMot oss om
kriterierhållnaallmäntdefinition byggerutifrånlämpligt att, somen

gränsernafastställamyndighetregionalöverlåtai lags form, atten
medges.fastighetsskatten skall kunnalindring idärför de områden en

tänkas leda tilldelegering kansådansammanhangetCentralt i är om en
framförallt tvåavgränsning. Detändamålsenligprecis och ären mer

expertissakkunskap ochregionaldenmyndigheter besitter typ avsom
länsstyrelsernasammanhang:användbar i dettaskulle kunna varasom

Lantmäteriverket LMV.och
s.k.i dag detlänsstyrelsernatidigare administrerarpåpekatsSom

landsbygdsstödförordningen 1994:577landsbygdsstödet enligt om
glesbygd ochlämnas i bl.a.service. Stöd kankommersielloch stöd till

med glesbygdframgårförordningenlandsbygdsområden. § iAv 8 att
och långabebyggelseområden med glessammanhängandestoraavses
landsbygdservice. Medsysselsättning ochavstånd till större orter,

detdärliknande förhållanden,områden medenligt är9 menavses,
vidamycketservice. Utifrån dessaochavstånd tillkortare större orter

vilkastödlänsstyrelsen, med 10beslutaroprecisa definitioneroch av
lands-glesbygd respektiveskallområden inom länett anses somsom

bygd.
hur glesbygds-tolkninglänsstyrelse sinVarje gör res-avegen

blivitResultatet harskall tillämpas.landsbygdsdeñnitionenpektive att
ilänsstyrelsernasig mellankriterier skiljer åtavgränsingsmetoder och

fall kommalika kanriksperspektiv medför dettalandet. Ur attattett
avgränsningsmetoderolika formerexempel påbehandlas olika. Som av

följande.kan bl.a. nämnas
hållnalagt vissa allmäntStockholms län hariLänsstyrelsen-

avgränsningenHit hörför avgränsningen.principer till grund t.ex. att
glesbygdsproblem iindelningen,administrativabör följa den att

företagsstödsysselsättningsinriktatfinns i skärgården,huvudsak att
stödmedanglesbygdsområdenautprägladedebör inriktas på mest

områdeinomför serviceändamål bör utgå att,större samtett
uppmärksam-bör särskildfastlandet,beträffande serviceproblem på

harprinciperdessa allmännaUtifrånNorrtälje kommun.het ägnas
land-glesbygd skamedlänsstyrelsen beslutat öar utanatt avseman

Mälareniskärgårdstatlig färja i länetsförbindelse och samtutan
landsbygdMedytterkant.i länetsvissa uppräknade kommunerinom

färja inomstatligmedfast landförbindelse,öar utan menavses
försam-ochuppräknadevissa särskiltkommuner öarsamtsamma

i Norrtälje kommun.lingar
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ÖstergötlandsLänsstyrelsen i län har knutit landsbygdindelningen i-
till de kommuner i länet ingår i området Mål 5b-Sydöstrasom
Sverige. Som glesbygd definieras skärgårdens områdeöar samt ett

fastlandetpå sträcker sig två km inåt land från kustlinjen.som
Gränsdragningen tillämpas flexibelt vilket innebär stödinsatseratt
kan förekomma utanför området det tilläven förom anses vara gagn
skärgården.
Länsstyrelsen i GötalandsVästra län har utifrån antal kriterier,ett-
bl.a. befolkningsstruktur, näringsliv, sysselsättning, geografiska av-
stånd och pendling länets olika delar. Glesbygdsstödavgränsat utgår
i de glesbefolkade delarna och på med fast boende befolk-mest öar
ning fast landförbindelse med undantag för de tättbefolkadeutan

utanför Göteborg. Landsbygdsstödöarna utgå i områdenanges som
mindre glesa de områden glesbygd.är än som anses som

Redan utifrån detta begränsade material kan vi konstatera de lokalaatt
myndigheternas avgränsningsmetoder och urvalskriterier skiljer sig
betydligt. Glesbygdsverket, har tillsyn länsutöva överattsom
styrelsemas avgränsningsbedömningar, har underhand bekräftat denna
bild.

Oavsett vilka praktiska för- och nackdelar förknippade medärsom
lösning innebär uppdra respektive länsstyrelse beslutaatt atten som
geografisk avgränsning, talar både konstitutionella och andra skälom

principiell sådan lösning. Föreskrifter skatt förnatur mot ärav en om
den enskilde offenligrättsligt betungande regler eftersom de utgör ett
åliggande för den enskilde Enligt kap.8 3 § regerings-gentemot staten.
formen skall sådana föreskrifter därför meddelas lag. lösningEngenom

aktuellt slag riskerar komma i konflikt med detta grundlags-attav
stadgande eftersom väsentligt inslag i beskattningen- denett geogra-
fiska omfattningen lagregel kommer bestämmas påatt annatav en -

i lag. Centrala förregler fastighetsbeskattningensätt än skulle med den
aktuella lösningen komma fastställas i förvaltningsbeslutatt ett av en
regional myndighet. Förfarandet skulle med andra ord föra med sig en
regionalisering beslutanderätten i frågor väsentliga principerrörav som
för uttagandet statlig skatt. En sådan utveckling finner vi inteav en vara
i linje med de syften ligger bakom stadgandet i kap.8 3 §som
regeringsforrnen. Vi vill framhålla risken föräven lika fallatt att
kommer behandlas olika betydande med sådant förfarandeatt är ett
eftersom bedömningsgrundema kan skifta starkt mellan olika myndig-
heter. Erfarenheterna från tillämpningen den geografiska avgräns-av
ningen gles- och landsbygd tyder på detta. Som vi förklarat tidigareav
bör de kriterier föräven används avgränsningen så långt detsom som

möjligt uppvisa tydligtär samband med de förhållanden motiv-ett som



uybrmaskan regional 137SOU 1999:59 Hur avgränsningen

enligt bestämdauppnå detta mål bör, vårsärbehandlingen. För atterar
skäli hela riket. Ytterligaremening, urvalsmetod tillämpas ettsamma

skulle medföranämnda lösningen dentalar den är attattmotsom
kontroll skatteintäktema skulle försämras.överstatens

avgränsningsfrågan inte börSammanfattningsvis har vi funnit att
inledningsvis har vilänsstyrelserna. påpekadesöverlåtas till Som även

beträffande värderingsakkunskap och erfarenhetLMVsövervägt om
denutnyttjas detta Tankenfastigheter skulle kunna på sätt. attvarav

sådan kunskap,slutliga avgränsningen skulle kunna grundas på av mer
regionalinhämta frånsubjektiv har möjlighetLMV attnatur, som

sammanhang. Framför-utnyttjas i andravärderingsexpertis, ävensom
förfaringssättsådantallt skulle kunna tänka sig ettatt man genomman

avgränsadefastställa i vilkaskulle få möjlighet med god precisionatt
betydelse for taxerings-områden efterfrågan fritidshus har storsom

principiella invänd-emellertid funnitvärdenivån. Vi har att samma
länsstyrelserna, talardelegering tillningar kan motmot ensom resas en

sådan lösning.

övervägandenSammanfattande6.5

avgränsningsmetodbeträffande

kapitel har vi här endast be-till dettaSom påpekades i inledningen
ifråga det gällerhandlat frågan vilka metoder kan komma närsomom

områden bör omfattasgodtagbart depå avgränsaatt ett sett av ensom
huruvida sådanlindring i fastighetsbeskattningen. Frågan särreg-en

kommerutformas lindring i praktiken endastlering skall så attatt en
den skall utformas såhushåll bosatta i vissa områden, elleromfatta om

harskall någon betydelse,hushållets geografiska hemvist inteatt ges
behandlats här.inte

bör omfattasfinna de områden,metod förAtt avgränsaatt somen
godtagbartlindring i fastighetsbeskattningen på sätt är,ett somav en

avgränsningsmetoderframgått, ingen lätt uppgift. denågonInte somav
enligtsammanhangidag i olika regionalpolitiskaanvänds är,
hellerför detta syfte.kommitténs mening, lämplig använda Inteatt

överlåtamöjligt åtvi, skäl redovisats det är attattanser ovan,av som
utifrånexakta avgränsningenregional myndighet fastställa denatt enen

allmänt hållen definition i lags form.
fastighets-utforma nedsättning iväljerFörutsatt att att enman

den endast kommerbeskattningen för vissa hushåll på sådant sättett att
områden, börtillämpas för hushåll i vissabosattaatt typer manav

vissa objektivaistället innebär utifrånanvända metod attsom manen
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specificeras exakt i lag, vilka fastighetsägarekriterier, avgörsom som
ska kunna komma ifråga för särreglering. specifikt börMeren man
använda den modell, beskrivits i avsnitt under rubriken6.3som
Avgränsning baserad vissa exakt specificerade kriterier", dvs. den
modell där den genomsnittliga taxeringsvärdenivån i varje riktvärde-
område och den genomsnittliga inkomstnivån i den församling där
värdeområdet beläget används kriterier. Medtvåär separatasom

precisionsproblem,hänvisning till de ingen avgränsningsmodellsom
fri ifrån,går bör kriterierna inte alltför och modellensättas snävt

kompletteras med vissa andra kvalifikationsregler, de hushållsom som
skall omfattas lindring i fastighetsbeskattningen, måste uppfylla.av en

sådan avgränsningsmodell i lagstiftning innebärEn omsatt att man
utformade reglergenerellt skall kunna fastställa vilka skatt-genom

skyldiga, enbart med hänsyn till bosättningsområdetstagensom
allmänna inkomst- och taxeringsvärdenivå, bör omfattas regionaltav en
inriktad begränsningsregel. lagstiftningsteknik såvittDenna är,typ av
vi kan bedöma, principiell nyhet inom den skatterättsliga lag-en
stiftningen. vi påpekat tidigare bör sådana regler förstaSom utgöra ett
led i särreglering med regional inriktning. Beträffande vilkaen
ytterligare krav bör ställas på dessa hushåll återkommer till ivisom
kapitel 8 och

Enligt vår bedömning detta den modell bäst uppfyller deär som
krav i framförtsenlighet med vad i avsnitt 6.1, bör ställassom, som

avgränsningsmetod i detta sammanhang. Som påpekats tidigare ären
emellertid denna metod förknippad fram-med rad problem,även en
förallt vad gäller möjligheterna med god precision deavgränsaatt
områden omfattasbör särreglering. slutsats kan draDensom av en man

den del vårt utredningsarbete redovisats i detta kapitel är attav av som
varje regionalt avgränsad särreglering kommer behäftad medvara
precisionsproblem. påpekats tidigare medför bristandeSom precision

ökad risk för hushåll med likartade inkomst- och bostadsför-atten
hållanden behandlas olika på grund de bor inom respektiveattav

Ävenutanför de avgränsade områdena. områden med i stort sett
likartade inkomstförhållanden kan komma behandlas olika. Orsakenatt

framförallt skillnaderna i genomsnittsinkomst mellan mångaär att
församlingar ligger genomsnittet för riket relativt små.nära ärsom

riskerDessa två de många faktorer beaktasmåsteutgör närav som man
ställning till särreglering för fastighetsskatten bör innehållatar om en

några geografiska kvalifikationskriterier eller den ska görasom
oberoende förhållandena i det där hushålletområde bosatt. Ettärav

problem församlingar offentligrättsligtupphör begreppärannat att som
den december för31 1999. närvarande inte klart hur dettaDet är avses

hanteras i folkbokföringssammanhang.att
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utanföråtgärder sökas7 Bör

skattesystemet

Även på delångsiktiga lösningendenbedömning:Kommitténs om
fritidshus-attraktivastrukturella problemen i vissagrundläggande

skattesystemet,andra områdensökas inomområden bör ärän
de akutanödvändiga för lösadetta områdeåtgärder inom att

medför.fastighetsskattenproblem som

regional-ska betraktasvi behandlar endastdet problemOm ettursom
åtgärderställning tillfinns det anledningpolitiskt perspektiv att ta om

instrument förområdefastighetsbeskattningens upprätt-på är rätt att
fritidsboende.attraktiva föri områdenhålla levande bygd de ärsomen

i dettainvändning kanprincipiellgrundläggandeEn resassom
bör tillgodosesinte de syftensammanhang, är genom ensomom

tillgodoses påområde, kanbeskattningenseventuell särreglering på ett
Med tanke påbidrag och stöd.riktadeändamålsenligt sätt genommer

säkerställa det allmännasprimära uppgiftskattesystemets är attatt
börställasnaturligtvis fråganskatteintäkter, kanbehov systemetomav

alternativ tillsyften.regionalpolitiska Somanvändas för denna typ av
bibehålla levandeföranvänds instrumentskattesystemet attatt ensom
därför tänka sigkanattraktiva fritidshusområdenabygd i de attman

förinomsökasändamålsenliga lösningen börden systement.ex.mest
stöd- ochde regionalpolitiskainombostadsbidrag eller någotetc. av

anledningfinnssammanhangetutvecklingsprogrammen. I även att
syftar tillregelverk kan havilken betydelse vissa dediskutera somav

markanvändning.ochfastighets-det allmänna inflytande överatt ge
problemperspektivet påregionalpolitiskafrån detKapitlet utgår

attraktivainverkan ifastighetsskattenseffekter, dvs.fastighetsskattens
gällerbehandlas i avsnitt 7.2fritidshusområden. Vissa de frågorav som

förknippadproblematikemellertid för den generella äräven sommer
med fastighetsskatten.

huvuduppgiftSkattesystemets7.1

denfråganuppdrag ligger behandlavårt nuvarandeI typatt om av
förinomi kapitel bör lösasproblem, beskrivits kan och ramensom



140 åtgärderBör sökas utanför skattesystemet SOU 1999:59

fastighetsbeskattningen. Som inledningsvis har skattesystemetnämnts
till huvudsaklig uppgift säkerställa finansieringen det allmännasatt av
verksamhet och åtaganden. Ur perspektiv kan saken uttryckasett annat

iså, de fall det finns anledning lämna stöd för tillgodose vissaatt att att
särskilda behov eller särintressen, bör stödåtgärdema i formöppetges

direkta bidrag och inte döljas olika slag undantag påav genom av
statsbudgetens inkomstsida jfr. SOU 1989:33, del ff.s.60 Om detta

utesluter särreglering med regional inriktningsynsätt på fastighets-en
beskattningens område återkommer vi till i avsnitt 7.4.

Åtgärder7.2 inom förramen

bostadsbidragssystemet

Såsom det regionala problemet definierats i kapitel 3 ligger det tillnära
hands fråga sig det möjligt finna lösning inomäratt attom en ramen
för bostadsbidragssystemen. avsnittI 5.3 redogörs för i vilken
utsträckning de befintliga bostadsbidragssystemen fångar deupp
problem fastighetsskatten medför för den bofasta befolkningen isom
attraktiva fritidshusområden. Resultaten visar många hushåll äratt som
bosatta i dessa områden har betydligt högre boendekostnader i
förhållande till inkomsten de gäller i genomsnitt för hushållän som

berättigade till bostadsbidrag och bostadstillägg.är Analysernasom
visar också många dessa hushåll efter erhållandeävenatt av av
bostadsbidrag och bostadstillägg har osedvanligt höga boendekostnader
i förhållande till hushållsinkomsten. Detta tyder på de befintligaatt
bostadsbidragssystemen utformade så de endast delvis lindrar deär att
problem de höga boendekostnadema medför för de berördasom
hushållen. frågaDen vi ställer förändringar iärnu oss om man genom
bostadsbidragssystemen kan finna lösning på dessa problem.en

befintligaDe bostadsbidragssystemen utnyttjas omkring tvåav
tredjedelar de hushåll i de aktuella områdena berättigade tillärav som

Åtgärderdem se avsnitt 5.3.3. syftar till öka utnyttjande-attsom
graden skulle därför medföra sänkta boendekostnader för vissa hushåll.

skulle dock inte innebäraDet någon allmän lösning på problemet. Som
analyserna i avsnitt 5.3.4 visat finns det hushåll efter detäven attsom
bostadsbidrag och bostadstillägg utgått har höga boendekostnader i
förhållande till sina inkomster. dessa hushållFör krävs det lösningar av

substantiell natur.mer
primära syftetDet med det befintliga bostadsbidragssystemet inteär

stödja hushåll med osedvanligt höga boendekostnader i förhållandeatt
till hushållsinkomsten. Istället bostadsbidragssystemet utfonnat förär
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god bostadsstandard.tillförsäkra de ekonomiskt hushållenatt svaga en
i det ekonomiskaingår vidare viktig delBostadsbidragen som en

syftar till ekonomisk grundtrygghetfamiljestödet, främst att ge ensom
period har försörjningsbörda.för barnfamiljer under den de storen

syftar således till hjälpa hushåll med låga inkomsterBostadsbidraget att
försörjningsbördan 1995/962186,i förhållande till se 19.prop. s
bostadstillägg till pensionärer har nyligenBeträffande BTP

Inkomstprövning bostadstillägg tillbetänkandet, 1999:52,SOU av
haft uppdrag ochpensionärer, lagts fram. Utredningen har i överatt se

inkomstavdrag förför beräkning inkomst ochmodernisera systemet av
Utredningsuppdraget har emellertid inte ändringar iBTP. avsett

i huvudsak anpassning reglernaför bostadstillägg,systemet utan en av
offentliga pensionssystemen.till de förändringar genomförts i desom

bostadsbidragssystemen harMed hänsyn till de befintliga ut-att
hurför tillgodose vissa bestämda syften det svårtformats äratt att se

samtidigtproblematik vi behandlar kan tillgodosesden utan attsom
bakomi konflikt med de grundläggande principer liggerkomma som

för bostadsbidrag och bostadstillägg. bör ocksådagens Detsystem
förändringar reglerna bostadsbidrag och bostads-påpekas att av om

ligger utanförtillägg vårt uppdrag.
lösaSammanfattningsvis kan vi det problem vi harkonstatera attatt

befintliga förinte alltid fångas på de reglernaönskvärt sättett avupp
förändringbostadsbidrag och bostadstillägg. En utgörsystemenav

problemet eftersom dedock inte framkomlig för lösaväg atten
förändringar skulle medföra oönskade effekter ikrävas skullesom
andra sammanhang.

Åtgärder för andra7.3 inom typer avramen

regelverk

ochsärreglering med syftar till bibehållaregional inriktningEn att
förallmänt främja permanentboende attraktiva fritidshusområdeni att

bygd i dessadärigenom skapa förutsättningar för levande ävenen
målet skapa bättreområden. vidare perspektiv naturligtvisI är attett

helhet. viförutsättningar för regional balans i landet Somsomen
problemet i allt väsentligtpåtalat i kapitel 3 det grundläggandeutgörs

sysselsättningsförhållandena, infrastrukturende lokala närings- ochav
betydelse föroch liknande faktorer. faktorEn storavannan

vi tidigare debefolkningsutvecklingen i dessa berört,områden är, som
kapitalkostnaderhöga förvärvsprisema fastigheter medför högapå som

för hushåll sig i området.många etableraöverväger attnya som
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detta och liknande slag har uppmärksammats utrednings-Frågor iav
flertal tillfällen tidigare.sammanhang vid Syftet med flertaletett

har varit lämna förslag hur befolkningsutvecklingenutredningar att
i realiteten avfolkningen skulle kunna påverkas i gynnsamen
riktning. Många gånger har utredningarna funnit befintliga regional-att
politiskt betingade regelverk inte har tillräcklig effekt ifråga om
prisnivån fastigheter. Liknande slutsatser har gjorts beträffande de
regelverk markanvändning och fastighetsförvärv.styrsom

Regionalpolitiska stöd och bidrag7.3.1

led i utveckla närings- och sysselsättningsforhållandena iSom attett
glesbefolkade områden eller områden utpräglad landsbygdskaraktärav

lång tid tillbaka etablerad tradition med offentligafinns sedan en
Stödformemas och specifika innehåll har skiftatstödprogram. namn

lopp allteftersom samhällssituationen och därmedunder årens samman-
behov förändrats. Sedan Sveriges inträde i har glesbygds-hängande EU

landsbygdsfrågor kommit ytterligare belysas. konsekvensoch Enatt av
i bl.a. de möjligheter till regional utvecklingmedlemskapet unionen är

tillgången till strukturfonder.EUsöppnatssom genom
Länsstyrelserna har i enlighet med regeringens riktlinjer- under-
följd år givit hög prioritet landsbygdsutveckling, bl.a. genomen av

Ävenför landsbygdsutveckling.landsbygdsstöd och olika program
deltagit i detta Sedan pågårmånga kommuner har arbete. årett par

landsbygdsutvecklingomfattande arbete med glesbygds- ochockså ett
målinom för strukturfonder. sker arbetet medEUs Detta genomramen

Sverige.och mål Sb-områden, bl.a. mål 5b Skärgården i Genom6
gemenskapsinitiativet Leader inom strukturfonder, har dess-II, EUs

isamverkansfonner regional och lokal nivå utvecklatsutom nya
form de s.k. Local ActionLAG-gruppema Groups. För attav
ytterligare stärka entreprenörsandan och förstärka de stödformer som

lånemöjligheter inomfinns i gles- och landsbygdsområden finns även
strukturfondprogram för inom och målmål 6EUs entreprenörerunga

5b-områden.
olika stödformer förekommer inom det nationella stöd- ochDe som

utvecklingsprogrammet inom för strukturfonds-EUssamt ramen
många olika slag och tillgodoser mängd skilda behovär enprogram av

har för avsiktmed syfte utveckla och stödja vissa regioner. Vi inteatt
i detta sammanhang utvärdera alla de stödformer förekommer,att som

inskränker till kort det s.k. landsbygdsstödet vinämnautan att somoss
tidigare berört i kap Med ledning de utvärderingar stödetav av som

regeringen funnit det effektiv stödformgjorts, har prop.äratt en
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landsbygdsstödetbudgetpropositionen för 19981997/98:62. l attanges
1995/96 skapa cirkabudgetåret 5 100medverkat till underatt nya

kronorkostnad cirka 000genomsnittlig 111arbetstillfällen till peren
mindretidigare beslutatEftersom regeringenarbetstillfälle. om en

medge möjlighet tilllandsbygdsstöd förändring i förordningen attom
jordbruksproduktion,verksamhet tillkompletterandeinvesteringar i

för utvecklingenbetydelseförhoppningsvis fåkan stödformen störreen
fort-förutsättning samhälletUndergles- landsbygd.och ävenattav

detregionalpolitik finnsoch effektivbedriver aktivsättningsvis en
de olika stöd- ochsamlade resultatetdetanledning förvänta attatt av

positiv närings-förutsättningar förskapautvecklingsformema kan en
landsbygd.i gles- ochoch befolkningsutveckling

betyd-kapitel visarredovisats i 5resultatstatistiskaDe att ettsom
betrak-problemställning börutifrån vårområden,ande antal de somav

omfattasåterfinns i regionerfritidshusområden,attraktivatas somsom
regionalpolitisk stödinsats.någon formav av

framtidaomfattningen EUsformerna ochnärvarandeFör är av
stödet harFörändringarför omprövning.regionalpolitik föremål av

det anledningsker, finnsbetydande förändringaraviserats och även om
i framtiden.utgåform kommerregionalstöd i någon ävenattattatt anta

gällerregionalstödetnationellaBeträffande det svenska attnumera
gemenskapsrättsligaöverordnadei strid medregelverken inte får stå

allinnebära finns detkaninskränkning dettaregler. denTrots som
fortsättningsviskommersådant stödanledning attävenatt anta att

framtidenske ikan kommaförändringarkunna lämnas. Låt attattvara
framtida krav ochinnehåll.former och Förbeträffande mötaatt

medkommittétillkallanyligen beslutatförändringar har regeringen en
förslaguppgift lämnameddir 1999:2parlamentariskt inflytande att

utformas underinriktas ochskallregionalpolitikenhur den svenska
ochutredningsuppdraghar fått brettKommittén2000-talets början. ett

landsbygd.ochutvecklingen i gles-regionalabehandla denskall bl.a.
sammanhangregionalpolitiskafinns det i dettaAvslutningsvis

med lageni enlighetkommuner,enskildaanledning omnämna attatt
möjlighet stödjahartill boendet,kommunalt stöd1993:406 attom

förhushållets kostnaderminskai syftehushåll ekonomisktenskilda att
regionalpolitisktpennanentbostad. Uranskaffa eller inneha ettatt en

ett användasbemyndigande kunnaskulle sådantperspektiv av en
fri-etablering i attraktivaperrnanenthushållsför underlättakommun att

finnsfjällområden.populära Detskärgårdar ochtidshusområden, t.ex.
realistisktintemöjlighetskäl till varför dennadock många utgör ett

problemregionalamed dettilllösning för kommaalternativ till rättaatt
kommunernasfrämsttänkeri kapitel Vivi beskrivitsom

avgörande begränsari regel påekonomiska situation sättettsom
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torde erfarenheterna från vissamöjligheterna till stöd. Dessutomatt ge
kommunala borgensåtaganden bostadsområdet allmänt minskapå sett

enskilda.viljan hos kommunerna träda och stöttaatt

styrmedelStatliga och kommunala7.3.2

kommunerna möjlighetörköpslagen syftar till påF 1967:868 attatt ge
behövs för samhälls-tidigt stadium få tillgång till markett som

utvecklingen. kan därigenom bidra till dämpa prisut-Lagen att
fråga mark. Förköpslagen fungerar dettavecklingen i sådan sättom

till expropriationslagenkomplement 1972:719. Dennärmast ettsom
kan dock endastmöjlighet till markåtkomst lagen kommunernagersom

försäljning.markägaren har träffat avtal med köpareutövas när en om
användahar då förköpsrätt. kommunen beslutarKommunen Om atten

fårsig förköpsrätten, blir det ursprungliga köpet ogiltigt. ställetIav
kommunen lösa egendom fastighetsköpet på de villkorden avsersom

mellan säljaren och den ursprungliga köparen.har avtalatssom
Särskilda regler förköpsrätt gäller i fråga fastigheter ärom om som
bebyggda hus behöver användas för pennanentbruk ochmed somsom

belägna område där det råder avsevärd efterfrågan påinomär ett en
fritidsbostäder. detta fall har kommunen förköpsrätt detI äräven om

förtill förköp infördesfråga mindre fastighet. möjlighetDennaom en
tillpermanentbostäder omvandladesmotverka område medatt att ett

bofastafritidshus för säkerställa tillgången bostäder åt denoch påatt
1983/84:BoU27.befolkningen l983/84:141 ff., bet.se 17prop. s.

generellt motverkadock inte avsedd användas förLagen är att att
fritidsfastigheter. priskänsliga områdenprisstegringar på De avsessom

kungörelsehar specificerats i bilagor till lagen respektive dennärmare
vissahör till lagen. sig huvudsakligen områden iDet rörsom om

Östhammars,kustnära kommuner, Lysekils och Borgholmssåsom
Årekommuner, tjällnära kommuner Härjedalens ochävenmen som

kommuner har dock intekommuner omfattas. Många ekonomiska
för i den utsträckning de kanske skulleanvända lagenattresurser som

önska. har därför haft begränsad praktisk betydelse se SOULagen
Skärgårdar och Utländska förvärv1994:93, Levande Ds 1999:11, av

fastigheter Sverige.i
Frågan de negativa effekterna ökad efterfrågan påenom av

fritidshus vissa attraktiva fritidshusomräden har föranlett särskildi även
lagstiftning.

tillstånd till förvärv fast egendomLagen 1992:1368 vissa avom
innebär förvärv småhus lantbrukvissa köp och andra svenska ochatt av

förvärvarenför sin giltighet beroende beviljas s.k.är attav
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bornormalt förvärvarenförvärvstillstånd. Sådant tillstånd behövs när
framföralltharutländsk juridisk Lagenutomlands eller är person.en

medförfritidsbostäder. Regleringenbetydelse i fråga förvärv avom
områden därfår meddelas inombl.a. förvärvstillstånd i princip inteatt

risk fördet finnsefterfrågan fritidsfastigheter såär stor att enen
samråd medLänsstyrelsen istegring fastighetsprisema. avgörav

efterfrågetryck skallberörda kommuner i vilka områden stortettsom
förköpslagenfallet medföreligga. Till skillnad vad ärmot somanses

Enligtområden.författningsregleras inte avgränsningen dessa enav
fåranslutning till EUi avtalet Sverigesövergångsbestämmelse om

sin befintligafrån för anslutningen behållaSverige under fem år dagen
övergångsbestämmelse löperlagstiftning fritidsbostäder. Dennaom

framtid ochalltså vid kommande årsskifte. Frågan lagensut even-om
Justitiedeparte-tuella reforrnering därför nyligen behandlatshar av

ifastigheterdepartementsstencil Utländska förvärvimentet aven -
från ochSverige stencilen föreslås lagen upphävs1999:11.Ds I att

förfritt framupphävs skulle det blimed årsskiftet. och med lagenI att
föreslås inteutländska fritidshus i Sverige.medborgare köpa Lagenatt

området. stencilen konstaterasheller bli några regler på Iersatt nyaav
effekt.haft begränsad prisdämpande Enlagen i praktiken ganskaatt en

länsstyrelser visarenkät regeringen gjort under ställd till1998som sex
grundenendast fåtal ansökningar förvärv avslagits på denpå att ett om

läns-område.fastigheterna ligger inom priskänsligt Deatt ett sex
ansökningar sedan lagensstyrelserna hade fått in sammanlagt 8 261

Länsstyrelsen iansökningar avslagits.tillkomst dessa har 651992. Av
sammanlagt 391avslagit ansökanStockholms län har inte någon av

harföregångareansökningar. Länsstyrelsen i Skåne län och dess
ansökningar.sammanlagt Imeddelat avslagsbeslut fall 1 45043 av

Även antalet med-framhålls bl.a. följande.departementsstencilen om
betydelsehaftdelade har varit få har lagen sannoliktavslagsbeslut

med-utländskaeftersom själva existensen lagen kan ha avhållitav
priskänsliga områden. vilkenborgare från köpa fastigheter i Iatt om-

fattning uttala sig konstaterasså har skett svårt Detattanges som om.
ledavidare för fritidshus i Sverige kanutländskt intressestörreatt ett

utvecklingtill viss fritidsfastigheter och sådanprisstegring på att en
pennanentboende itypiskt leda till ökade svårigheter förbörsett

taxeringsvärden.attraktiva områden bo kvar till följd förhöjdaatt av
och isödra Sverigeförhållande gälla särskilt i frågaDetta omanges

Även i dessaSkåne. populära fjällområdensynnerhet omnämns sam-
manhang.

fastjordförvärvslagen måste den förvärvarEnligt 1979:230 som
tillstånd tilli vissa fall haegendom taxerad lantbruksenhetärsom som

Jordbruksverketförvärvet. länsstyrelsen eller, i vissa fall,Det är som
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ansökan. tillstånd eller inteOm söks, förvärvetprövar vägras är
ogiltigt. förvärvaren fysiskNär fordras regel tillståndär en person, som

egendomen belägen i glesbygd eller i omarronderingsområde.är ettom
Med omarronderingsområde område med mycket stark ägo-ettavses
splittring behöver rationaliseras. Inom omarronderingsområdeettsom
får tillstånd förvärvet skulle det svårare genomföravägras, göra attom

rationalisering ägostrukturen. glesbygd fårI tillstånd vägrasen av om
egendomen behövs för främja sysselsättning eller bosättning påatt

beslut tillstånd förvärvaEtt egendom i glesbygd kan för-orten. attom
med föreläggande boplikt för förvärvaren under viss tid,ettenas om

minst fem år. Om förvärvaren juridisk krävs det alltidär en person
tillstånd. Därvid kan tillstånd beviljas bara i vissa i lagen angivna fall,

kompensationsmark lämnas. Jordförvärvslagen torde hat.ex. störstom
praktisk betydelse det gäller de bestämmelser begränsarnär som
möjligheterna för juridisk förvärva lantbruk. harlagenAttatten person
mindre praktisk betydelse för fysiska förvärv beror deattpersoners
flesta lantbruk byter inom familjen. inomFörvärv familjenägare är
undantagna från kravet förvärvstillstånd.

Plan- och bygglagen innehåller regler1987:10 planläggningom
mark och byggande. innehållerLagen bl.a. reglervatten samtav om om

de olika planer kan användas för markanvändningen.att styrasom
Genom detaljplan regleras hur marken får bebyggas, bl.a.närmareen
bostadsbyggnaders storlek. område omfattas detaljplanInom ett som av
kan kommunen fastighetsplan meddela bestämmelsergenom en om
fastighetsindelning och vissa särskilda rättigheter, servitut.t.ex.om
Områdesbestämmelser kan för begränsade inteområdenantas som
omfattas detaljplan. Genom områdesbestämmelser kan kommunenav
bestämma storlek fritidshus. Plan- och bygglagen föreskrivert.ex.
också den vill förändra sin fastighet ellerbyggaatt att t.ex.som genom. riva byggnad i regel för fåmåste ha lov detta. Vidgöra pröv-atten
ningen skall bedömas bl.a. åtgärden med deöverensstämmerom
kommunala planerna. Plan- och bygglagen i många avseendenanses

den lag har betydelse för möjligheterna påverkastörst attvara som
framtida markanvändning eftersom den tillhandahåller instrument för

och begränsa bebyggelse. Däremot den i ingaatt styra stort settger
möjligheter ägandet marken.att styra av

Fastighetsbildningslagen innehåller hur1970:988 regler om
fastighetsindelningen kan ändras, dvs. hur fastighetsbildning sker. Vid
fastighetsbildning skall vissa grundläggande villkor uppfyllda. Ettvara
sådant varje fastighet eller ombildas skall varaktigtär att som ny- vara
lämpad för sitt ändamål. fastighet skallOm kunna nybildas elleren om-
bildas för ändamål, fritidsbebyggelse, krävs det dessutomett nytt t.ex.

fastigheten skall få varaktig användning för detta ändamål inomatt
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ändamålet börfår heller inte skeöverskådlig Fastighetsbildningtid. om
grund-fastighetsbildning. Etttillgodoses på något än annatsättannat

medinte får ske i stridfastighetsbildningvillkor normaltläggande är att
jordbrukbeträffande bl.a.fastighetsbildningkommunala planer. Vid

uppfyllda. Härsärskilda förutsättningaroch skogsmark måste vara
fastighetenskall bedrivas påfordrar lagen det företag ettatt gersom

härav skall hänsynVid bedömningenekonomiskt godtagbart utbyte. tas
verksamhetvaraktigföretaget medmöjligheten kombineratill att annan

och bosättning itill sysselsättningskallSärskild hänsyn atttasorten.
förhindramöjligtMed stöd det alltsåglesbygd främjas. attär att av

tillför fritidsbruk kommerfastighetsbildningarallmänna skäl olämpliga
syftar primärt tillfastighetsbildningslagenstånd. hellerInte styraatt

för vid fastighets-lagenägandet marken. Däremot attutrymmegerav
och allmänna intress-olika enskildaavvägning mellanbildning göra en

bosättning i glesbygd.däribland intressetäven aven,

Överväganden7.4

huvuduppgift finnsbör skattesystemetsbakgrund vadMot varasomav
betänkligheterprincipiellaanledning hysadet regel mot attattsom

beskattningenspåbetingade särregleringarinföra regionalpolitiskt
förariktningen riskerarutveckling i denområde. allmänEn attmer

det allmännainkomstbortfall förmed sig såväl ettsom
otillfredsställande skattesystem.

Även hur skattesystemet börbeträffandedenna grundsynvi harom
användningenmöjligt uteslutadet inteanvändas, särreg-är att av

kanvitala frågeställningar. Detför samhälletleringar beträffande vissa
beskattningenssärregleringar påskäl medföralltså finnas att om-som

önskvärda.berättigade ochframstår båderåde som
deflertal signalerdet kommitUnder de åren har attettsenaste om

fritidshusområden medförti bl.a. vissa attraktivahöga förvärvsprisema
vissaskattesituation försikt ohållbarkort på långsåväl på somen

undersökningsresultatpennanentboende fastighetsägare. De som
fastighets-den allmännadessutom påi kapitel visar5 attpresenterats

inkomstnivåntill den allmännahög i förhållandeskattenivån mycketär
fritidshusområden.i vissa attraktiva

medkombinationde fastboende iinverkan förFastighetsskattens
ochinkomst-i fråga bl.a.strukturella problemgrundläggande om

fåförlängningenområden, riskerar isysselsättningsmöjligheter i dessa
pennanentboende befolkning.sintill följd bygd berövasatt en

fastighets-frågandet vår meningdenna bakgrundMot är att om
ochfritidshusområden-fastboende i attraktivainverkan för deskattens
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därmed för bygds eller regions förmågaäven på sikt överlevaatten
levande samhälle sådant vitalt samhällsintresseett irör ettsom som-

sig kan motivera särreglering fastighetsbeskattningenspå område.en
Som framgått i avsnitt framstår inte7.2 de befintliga bostads-

bidrags- respektive bostadstilläggssystemen tillräckliga alternativsom
för problemet.lösa FörändringarDe skulle krävas i regelverkenatt som
skulle medföra oönskade effekter i andra sammanhang.

Även vi kan konstatera samhället tillhandahållaatt att ettom genom
flertal olika regionala stödåtgärder försökeraktivt främja positiven
utveckling bl.a. de landsdelar i detta sammanhang ärav som av
intresse, det sig regel effekter relativtrör på lång sikt. Försom om
enskilda hushåll med låga inkomster bosatta i dessa områden kan
bördan hög fastighetsskatt upphov till akuta likviditets-av en ge mer
eller kostnadsproblem kräver lösning med effekt på kort sikt.som en

kanDet naturligtvis förekomma de renodlade stöd- ochäven att
bidragsprogrammen inte får tillräckligt genomslag i vissa områden.

möjligheterDe står till buds för samhället fastig-att styrasom
hetsinnehav och fastighetsanvändning erbjuder för närvarande inte
några effektiva redskap för prisutvecklingen i attraktiva fritids-att styra
husområden. Kan då tänka sig förändrade regelverk dettaattman av
slag kan motverka prisstegringar harFrågan behandlats i den tidigare
omtalade departementstencilen Ds 1999:11. Där omnämns en reg-
leringsmodell innebär krav ställs på förvärv fritidshusatt attsom av
inom vissa författningsbestämda och avgränsade områden tillgörs
föremål för priskontroll. sådanEn modell avvisas dock bl.a.av
principiella skäl. För motverka negativa konsekvenser ökatatt ettav
fritidsboende diskuteras regelverk där kriteriet för tillståndäven ett

den enskilde förvärvarens behovutgörs fastigheten eller detav av
Ävenallmänna intresset viss bosättning sker fastigheten.påattav en

sådan lagstiftning skulle kunna begränsas till förvärv inom vissa i
förväg angivna områden. Fördelen med sådan regleringen uppges vara

den sannolikt skulle kunna motverka ökat fritidsboendeatt i vissaett
Ävenområden. denna modell avvisas dock eftersom sådan regleringen

inom sig flertal besvärliga komplikationer inte kanettrymmer som
lösas tillfredsställande sådantEtt regelverk skulleett blisätt. t.ex.
vanskligt tillämpa ifråga sådan bebyggelse redanatt användsom som
för fritidsboende. I sådana fall skulle det sannolikt svårt attvara
utforma bestämmelserna på uppfattas rättvist, bl.a. isättett som som
fråga vilka kriterier bör tillämpas. Sådana regleringsmodellerom som
bedöms i stencilen ha mycket svårt vinna förståelseäven hos denatt
svenska allmänheten.

Även förändringar i plan- och bygglagen diskuteras i detta samman-
hang. Frågan ställs möjlighet i kommunala planer förbjudaatt attom en
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bostäder lösning. sådananvänds för fritidsändamål kan Enutgöra en
lösning har dock tidigare flera skäl bedömts mindre lämplig,somav

därför fastställandet skulle omständligt ochbl.a. planeratt av nya vara
kostnadskrävande f.. Under alla förhållandense 1989:78 24Ds s.

modell få marginell prisdämpandesådan inte änannatuppges en en
effekt i de områden intresse. Slutligen konstateras för-är attsom av

prissättningen fritidshusmarknadenköpsreglema inte torde påverka på
samtidigt finns begränsadedet inte skäl kommunernasatt anta attsom

förekonomiska de ytterligare kostnaderutrymme som enresurser ger
utvidgad tillämpning förköpslagen medför.av

Beträffande de alternativa regelverk behandlats i detta kapitel,som
kan vi konstatera bestämmelserna i befintlig eller förändrad formatt --

kort sikt förmår problem beskrivits i kapitel ochpå inte lindra de 3som
lagdet inte osannolikt upphävande 1992 årsTvärtom är att ett av om

tillstånd för vissa fastighetsförvärv, kommer leda till priserna påatt att
fastigheter inom attraktiva fritidshusområden skruvas ytterligareupp
med åtföljande konsekvenser för taxeringsvärden och skattebelastning.

detta sammanhang vill vi dock framhålla fritidsboendet, påI att samma
positivaturistnäringen, naturligtvis upphov till mångasätt ävensom ger

effekter ochför region i form ökade inkomstmöjligheteren av
eller försvåraarbetstillfällen. anledning till allmänt motarbetaNågon att

för enskilda förvärva därför inte skäl till.fritidshus finneratt
Vi har förklarat aktuella frågeställningen vitalttidigare den rör ettatt

samhällsintresse kan motivera särreglering på fastighets-som en
skattelagstiftningbeskattningens område. i kapitel harSom 4nämnts

syften, beträffande energi-tidigare för regionalpolitiskaanvänts t.ex.
och socialavgifter. dock betraktasskatt sådan åtgärd måsteEn ettsom

förkomplement till de renodlade stöd och bidrag tillkommitsommer
Även lösningen defrämja utvecklingen i gles- och landsbygd. påatt om

grundläggande i vissa attraktiva fritidshusom-strukturella problemen
råden således i första sökas inom andra områdenhand bör än

för lösaskattesystemet, åtgärd inom detta område nödvändigär atten
för vissa hushåll.de akuta problem fastighetsskatten medförsom
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omfattashushåll börVilka8

fastighetsbeskattningensinomåtgärdEnbedömning:Kommitténs
Vidare börhushåll.pennanentboendeomfattabör endastram

beaktas.inkomstförhållandenhushållens

regionalsärreglering medanvända sigväljerOavsett att enavom man
gällerinriktning, såsådaninte harregleringinriktning eller ensomen

övervägandenbeaktas.hushållet bör Deenskildadetegenskaper hosatt
regleringar,bådaalltså for ävengällerredovisas nedan typerna avsom

regionaltpåhand siktei förstaavsnitt 8.1.1framställningen i tar enom
åtgärd.inriktad

omfattaspermanentboende börEnbart8.1

åtgärd inomställning tillgrundläggande fråga ärEn att ta om en
hushåll ochallaomfattabörfastighetsbeskattningens typer avram

arbetesyftet med vårtochproblemställningenhänsyn tillbostäder. Med
endastsjälvklaradetkapitel 3definierat i attvi har svaretärsom
skäletfrämstaåtgärd. Detsådanomfattaspennanentboende bör enav

ochområdenmedför i vissafastighetsskattenproblemdeär att som
berörde endastsådanakaraktärkapitel till sini ärbeskrivs attsom

fastig-nedsättningDärtill kommerbefolkningen.bofasta attden aven
falli mångaområdenvissaismåhusfastigheterallaförhetsskatten

motverkaskullekapitaliseringseffektertillupphovskulle somge
fastighetsskatt böråtgärdåtgärden.effekten En rör uttaget avsomav

perrnanentbostäder.omfattadärför endast

påbyggerregleringUtgör8.1.1 somen
tillincitamentfolkbokföringsort ett

skenskrivningar

ochbeskattningenlättnad iformmedför någonRegleringar somavsom
skenskrivningartillincitamentskapafolkbokföringsort kanbygger på

skenskrivningartill ärlockelsenstarkskattelättnaden. Hurför uppnåatt
enskildeför denoch effektstorlekskattelättnadensnaturligtvis påberor
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på andra faktorer med varierande styrka motverkar sken-samt som
skrivningar. I det följande redovisas kommitténs överväganden i den
frågan.

Eftersom frågan fastighetsägare pennanentboende ellerärom en
inte avhängig folkbokforingsorten detär reglerna folkbok-ärav om
föring kan utnyttja skattelindring.styrsom vem som en

Nedan följer kort redogörelse för den grundläggande bestäm-en
melsen i folkbokföringslagen och den s.k. flyttningskontrollen. Förav

fullständig genomgång folkbokföringens framväxt, regel-en mer av
verk, praxis och flyttningskontroll hänvisas till folkbokförings-m.m.
juristen vid Riksskatteverket Lars Tegenfeldts finns åter-rapport, som
given i bilaga

Enligt huvudregeln i folkbokföringslagen§ i7 1991:481 skall en
bosatt på den fastighet där han eller hon regelmässigtperson anses vara

tillbringar eller, byte bostad har skett, kan kommanär antas attav
regelmässigt tillbringa sin dygnsvila. Den därigenom kansom anses

bosatt på fastighet bosatt på den fastighetän därvara mer en anses vara
han sammanlever med sin familj eller med hänsyn till övriga omständ-
igheter får ha sin egentliga hemvist. bestämmelsenI klargörsanses

skalläven regelmässigt tillbringa sin dygnsvilaatt en person anses
fastighet där han under sin normala livsföring tillbringar dygnsvilanen

minst gång i veckan eller i omfattning med för-en samma men annan
läggning i tiden.

lyttningskontrollF
,

I egenskap folkbokföringsmyndighet det skattemyndighetensärav upp-
gift företa flyttningskontroll i de fall det finns skäl ifrågasättaatt att
folkbokföringens riktighet.

Folkbokföringen sker enligt den s.k. officialprincipen. Detta innebär
skattemyndigheten på initiativ skall tillseatt enskildas folkbok-eget att

föring korrekt. inteDet meningenär den enskildeär att genom egna
åtgärder skall kunna disponera sin folkbokföring. Skattemyndig-över
hetens kontroll består delar.två Den delen kontrollutgörsav ena av av
flyttningsanmälningar. andraDen delen består i på initiativ elleratt eget
till följd inkommande uppgifter granska medborgarnas folkbok-av om
föring med de verkliga bosättningsförhållandena.stämmer

,En utgångspunkt för skattemyndighetens ,hantering folkbokför-av ..ingsärenden de anmälningar allmänhetenär korrektaatt ochgör ärsom
tillförlitliga. Den enskildes uppgifter han tillbringar sinegna om var
dygnsvila får därvid normalt for goda de inte direkt orimligatas ärom
eller det har framkommit uppgifter tyder på uppgifternaatt ärom som
felaktiga.
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finns emellertid situationerDet där det kan finnas anledning till sär-
skild kontroll. Sådana situationer enligt Riksskatteverkets rekom-är
mendationer bl.a. flyttningsanmälan flytt fritidsfastighettillnär avser

inte omständigheterna kontroll familjonödig, då helgör t.ex.om en
flyttar till fritidsfastighet i område. Andra situationertätortsnäraetten
kan anmälan särskild ellerpostadress då den harnär görsvara om som
särskild postadress flyttning omständigheternaanmäler inte detgörom
onödigt. sådanEn omständighet kan anmälant.ex. attvara avser en
boxadress inom pendlingsomrâde från bostadsadressen. utgångs-En
punkt för utredning leder fram till tredskoskrivningsbeslutetten som
kan uppgift lämnats bostadsupplåtare elleräven vara en som av en en
myndighet, Allmän Försäkringskassa. ytterligare möjlighetEnt.ex. en

kan användas i vissa speciella situationer s.k. systematiskärsom
fastighetsvis registerkontroll. sådan kan användas förEn spåraatt upp
misstänkta fall felaktig folkbokföring första hand enfamiljs-på iav
fastigheter.

Skenskrivning

skenskrivningBegreppet inte officiellt vedertagen definitionnågonär
och finns därför inte definierat i författningssammanhang.närmare

manAllmänt kan uttrycket används för beskriva sådansäga att att
felaktig folkbokföring, åstadkoms enskilda medvetetsom av genom
felaktiga anmälningar eller dockunderlåtna anmälningar. börDet

vi i våra kontakter myndigheterna allmäntmed de berördanoteras att
har delgivits uppfattningen oriktig folkbokföring betydligt oftare haratt

beteendesin grund i slarv eller okunskap från enskilda i uppsåtligtän
Skenskrivningar från enskildas otvivelaktigtsida förekommer dock i
någon omfatming. emellertid mycket vanskligt försöka iDet är att ange
vilken omfattning eftersom det inte har kommit fram någraännu
praktiskt användbara metoder för systematiskt beräkna omfattningenatt

medvetet felaktig folkbokföring.av
Oriktig folkbokföring har utredningssammanhang.tidigare berörts i

1983 års folkbokföringskommitté, bl.a. hade i uppdrag läggaattsom
fram förslag till metoder för förbättrad flyttningskontroll, fann det inte
möjligt bilda sig underbyggd uppfattning storleksordningenatt en om

felaktig folkbokföring Tegenfeldtsse SOU 1988: 10, 86. Av Larsav s.
framgår likaledes resultaten de undersökningarrapport att av som

företagits i syfte försöka förekomsten skenskrivningar intemätaatt av
någon tillförlitlig bild i vilken utsträckning skenskrivningarger av

förekommer. dock de undersökningarI konstaterasrapporten att som
skatteförvaltningen genomfört före-inte tyder på skenskrivningaratt
kommer i någon nämnvärd omfattning. Frekvensen medvetet fel-av
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vilka fördelarberoendenaturligtvis bl.a.folkbokföringaktig är somav
definns anledningskilda regelsystem. Detinom attuppnås att antakan

ha andrakanmånga gångerförekommerskenskrivningfall somav
förmåner inomuppnåförskattemässiga,syften attän t.ex.rent

behålla hyres-önskarför någonellersocialförsäkringssystemet ettatt
bostad.till attraktivkontrakt en

Överväganden

fastighets-lindringkapitel förklarati dettatidigareVi har att aven
medför,villkorpennanentboende. sådantEttomfattaendast börskatten

beroendetillämpning kanbestämmelsemed varjei likhet avvaravars
skenskrivningarförviss riskgivetvisbosättningsförhållanden, omen

finns iSådana riskerfördel.möjligt uppnå ävendärigenomdet är att en
påbyggerbidragsbestämmelserolikaregelverk,andra t.ex. som

finns avdrags-områdebeskattningensbosättningsförhållanden, På t.ex.
ha betydelsefolkbokföringsförhållanden kandärbestämmelser ur

skenskrivningar förtilldärför kan lockaochbevissynpunkt attsom
exempel kanavsevärda. Somkanskattefördelaruppnå som vara

frånför till och arbetet.avdragbestämmelsernanämnas resorom
motverka och uppdagamöjligheterSkatteförvaltningens att uppen-

relativt goda,bedömasskenskrivning måstebara fall ävensom omav
bevissvårigheter interesursbrist ochi formbl.a.svårigheterna av --

underskattas.får
medfaktorerflertalinledningsvis finns detpåpekadesSom ett som

exempel kanfrämstaskenskrivning. Somkraft motverkar nämnasolika
mycket mellan kommuner. Iskiftastorlek kankommunalskattens som

kommunal-sällanöverstiger intelandsbygdskommunergles- och
kommunal-skillnaderna iEnbartriksgenomsnittet.storlekskattens

omständighetgångerkan därför mångaskattens storlek somenvara
skenskrivningar.motverkarkraftigt

betydelsefullaandramåste rätts-sammanhangetI även nämnas
till skolgång,folkbokföringsorten,knutits tillverkningar rättt.ex.som

fåi tomtkö ellerståvård ochkommunalbarnomsorg, attomsorg,
boendepark-tillellerbostadsförmedlingsig hosregistrera rättenen

Även och harskenskrivningviljan tillmotverkarsådana faktorerering.
skenskrivningomfattandeförfrågan riskenbetydelsedärför när om

skall bedömas.
. för ökadfinnsden risksammanfattningsvisfinnerVi att som

införs,folkbokföringsortreglering bygger påskenskrivning somom en
finns detbetydelse. Somnågon avgörandeinte bör tillmätas nämnts

beteendenlockelsen tillminskarfaktorerkraftigt motverkande avsom
därförskenskrivning måsteför omfattandeslag. Riskernadetta
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bedömas begränsade och eventuella negativa effekternadesom som
marginella. Härtill kommer myndigheternas möjligheter stävjaatt
sådana beteenden.

bör till hushållets8.2 Hänsyn tas
inkomstförhållanden

åtgärd fastighetsskattEn bör framhållitsrör uttagetsom av som ovan
enbart omfatta permanentboende hushåll. finns emellertidDet även
anledning huruvida dessa hushålls inkomstförhållandenövervägaatt
bör beaktas. Fördelningpolitiska aspekter och behovshänsyn vianser
måste tyngd i Vägvalet mellan sidan skattelindring föråstorges ena
samtliga permanentboende och inkomstprövad skattelindring å denen
andra. Oavsett det aktuella problemet karaktäriseras ettom som
likviditets- eller kostnadsproblem eller allmän bristsom en mer
tillgångar, finns därfördet starka principiella skäl talar för attsom en
lindring skatteuttaget endast bör tillkomma permanentboendeav
hushåll med tanke på inkomstsituationen i behov lindring.ärsom av en

modell medför för,En någon form nedsättning skatten iävensom av av
inkomsthänseende, resursstarka hushåll enligt intevår mening,är, ett
tilltalande alternativ. lindring skatteuttaget bör därför endastEn av
tillkomma permanentboende hushåll med vissa bestämda inkomstför-
hållanden.

Enligt lagen statlig fastighetsskatt eller därmed lik-är ägare-om
ställd 2 lagen statlig fastighetsskatt till fastighet skatt-§ om en-
skyldig till fastighetsskatt. begränsa behovsprövningen tillAtt att avse
endast den skattskyldiges inkomstförhållanden givetvis inte någonger
rättvisande bild hushållets inkomstsituation. relevant inkomst-Ettav
begrepp måste därför utformas med utgångspunkt i hushållets samlade
inkomstsituation.
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Skattelindringens9 form

Kommitténs förslag: Vi föreslår skattelindringen medgesatt genom
begränsningsregel för fastighetsskatten. Begränsningsregelnen

innebär fastighetsskatt under vissa förutsättningar skallatt uttaget av
begränsas så det inte överstiger viss andel hushålls-att en av
inkomsten.

dettaI kapitel redovisas kommitténs överväganden i frågan vilkenom
fonn skattelindringen bör Tre olika lösningar diskuteras.typerges. av
För alla gäller de antingen kan kombineras med vissatre att
geografiska kvalifikationsregler eller vidare utformning så attges en
skattelindring medges oberoende hushållets geografiska hemvist.av

avsnittI 9.1 vi först olika former justeringar i underlagettar upp av
för fastighetsskatten. Därefter diskuteras i avsnitt 9.2 huruvida ett
uppskovsinstitut för fastighetsskatten den förekommer itypav som
vissa andra länder, Danmark, skulle kunna lösning på det.ex. ge en
problem beskrivs i kapitel Därefter redogör vi i avsnitt för9.3som

begränsningsregel för underlaget för fastighetsskatt, hänsyntaren som
både till hushållets inkomstförhållanden och nivån på taxeringsvärdet
på hushållets perrnanentbostad.

Diskussionerna i detta kapitel frånutgår vissa allmänna principiella
krav enligt kommitténs mening, måste ställas på undan-som, en

sammanhang.tagsregel i detta sammanfaller iDessa många stycken
med de krav redovisades i kapitel 6 i samband med olikaattsom
metoder för regional avgränsning diskuterades. gällerDet t.ex.en
vikten åtgärden utformas så konsekvenserna för den enskildeatt attav

tydliga, det finns tydlig koppling mellanär åtgärdenssamt att en
allmänna syfte och dess konkreta form. Liksom den regionala avgräns-
ningsmetoden det också väsentligt det regelverk, definierarär att som
skattelindringens form, inte alltför kostsam administrera förär att
Skattemyndigheten.

Därutöver det i detta sammanhang nödvändigt beakta deär även att
eventuella effekter viss lösning kan ha fastighetsprisema.på Isom en
den Fil. Robert BoijeDr. utarbetat kommitténsexpertrapport som
uppdrag se bilaga 4 utförlig redogörelse hur förändringar iges en av
skattereglema allmänt kan förväntas återverka på överlåtelse-rent
prisema småhusmarknaden. Som påpekats tidigare fastställs
taxeringsvärdena med ledning överlåtelseprisema, tjänarav som som
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effektenlångsiktiga påfastighetemas marknadsvärde. Denmått
den resul-utformad såundantagsregel,skatteuttaget är attsomav en

lindringen,berörsfastigheteröverlåtelsepriser påi högreterar som av
kort sikt,uppnås påden effektdärför mindrekommer änatt somvara

i taxerings-slå igenomöverlåtelseprisema hunniteffekternainnan
långsiktigt stabilhär formuleraEftersom avsiktenvärdena. är att en

hushållmedför för vissafastighetsskattenlösning de problem ärpå som
motverk-upphov tillutformas den inteväsentligt den sådet attatt ger

kapitaliseringseffekter detta slag.ande av
hushållensenskildatill deskattelindringen kopplasden månI

samladehur deväsentligt beaktadetinkomstförhållanden är även att
och bidrag på-inkomstberoende skatterolikamarginaleffektema av

relativtvisserligeninkomstbeskattningenMarginaleffekten iverkas. är
de problemhushåll, omfattasinkomstskikt därlåg i de som som enav

medkombinationbefinner sig. Iundantagsregel sikte på, typiskt setttar
barn-bostadsbidrag ochinkomstberoende regelverk, såsomandra

i dagslägetmarginaleffekten redanomsorgsavgifter, kan dock vara
högakonsekvensernegativaMed hänvisning till debetydande. som

förhushållenför de enskildamarginaleffekter medför, såväl som
möjligtutsträckningisamhällsekonomin i bör vi så storstort, som

marginaleffektemainnebärutforma reglerundvika attatt somnya
förstärks.

fastighetsskattförJusterade underlag9.1

justeradevissthar olika formerden allmänna debatten sättI av
begränsaför fastighetsskattenunderlag sättnämnts ett attsom

Eftersom denför vissa fastighetsägare.fastighetsskatteuttaget
utsträckning har sigvi behandlar iproblematik rörtstor om

framföralltkustbygder har detandraförhållanden i skärgård och rört
värdetden inverkan påför neutraliserasig olika metoder att somom

gårmedför. förslagtillnärheten Ett nämnts ut attvatten som
metod harbelägenhetsfaktom.s.k. Dennaeffekten denbegränsa av

lagrådsremissregeringenslagstiftningssammanhang itagits iäven upp
kapitel ochden juli se 2 4.9 1998

både den enskildabeaktasfastighetstaxering AFTVid allmänen
standard och för-storlek,läge,fastighetens egenskaper såsom m.m.

vid iLandet indelas AFTprisnivån.ändringar i den allmänna etten
uppgick de till 200 Av-96 7antal riktvärdeområden. Vid AFT st.ca

skall homo-riktvärdeområde såsikten fastigheterna inomär ettatt vara
varjebelägenhetstorlek på Inommöjligt vad tomt, osv.gena som avser

grundvärde för Norrntomtenfastställsvärdeområde nonntomt.ett en
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återspeglar den frekventa frekventa lägetstorleken och detmest mest
för inom värdeområdet. kunna fånga fastigheterFörtomt atten upp

har belägenhet inom värdeområdet denän mestsom en annan
frekventa, fastställs värdeinverkan flera belägenhetsfaktorerellerav en
för varje värdeområde. fastighetstaxeringen sedan varjeI åsätts
fastighet belägenhetsfaktor speciella belägenhet,dessen som anger

dess läge inom värdeområdet. värdeomrâden finnsdvs. samtligaFör tre
belägenhetsfaktorer: för förstrand, strandnära och för stranden enen
eller strandnära belägenhet.

Regeringens förslag innebar fastighetsskatten skulle beräknas påatt
det taxeringsvärde skulle ha förelegat vid fastighets-som om man
taxeringen hade bortsett från ochden inverkan på värdet strand-som
strandnära belägenhet förhar. modell detta slag kan lösa problemEn av
fastighetsägare i de fall höga taxeringsvärden huvudsakligen beror på
inverkan från belägenhetsfaktorema strand och strandnära. Fastigheter

saknar egenskapen strand eller strandnära kan däremot intesom
komma ifråga för skattelindring, vilka förhållandenoavsetten som
föreligger i övrigt. Eftersom enlighet med problem-problemet, i vår
beskrivning i kapitel inte i områden vid eller iendast uppstår
anslutning till skulle inte fylla sitt syfte.sådan lösning Dennavatten, en

skattelindring därför inte lämplig detta sammanhang.iärtyp av
Från skärgårdshåll har framförts förslag går påäven ett ut attsom

skatteuttaget skulle begränsas till belopp detatt ett motsvararavse som
detgenomsnittliga taxeringsvärdet för område,störreett t.ex.

genomsnittliga församling därtaxeringsvärdet för den kommun eller
fastigheten taxeringsvärdet för sådantbelägen. genomsnittligaDetär ett

förområde skulle maximala underlagetdärigenom detstörre utgöra
skatteuttaget skillnader iför fastigheter i området. områden medI stora
taxeringsvärdenivån, leda till omotiveratskulle sådan lösning kunnaen

värdefullakraftiga lindringar medskatteuttaget för fastighetsägareav
fastigheter. förområde användsgällerDessutom störreatt som

för områdetgenomsnittsberäkningen, sannolikhetendesto större är att
uppvisar Vår uppfattningskillnader i taxeringsvärdenivån. ärstora
därför varför den inte kanmetoden kan leda till orättvisor,att
rekommenderas.

för fastighetsskatt9.2 uppskovsinstitutEtt

fastighetsskattensden debatt beträffandeI förts under årens loppsom
inrättaexistens framförts förslagoch konstruktion har det även attom
tankenågon form fastighetsskatten. bärandeuppskovsinstitut för Enav

bakom låga inkomster skulledessa förslag har varit hushåll medatt ges
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tidpunkt deförskjuta skatten tillmöjliglet när monetäraatt en
fastigheten säljs. dettill det tillfälle Iellerinkomsterna närstörreär

användas för reglera denfallet frigörs kapital kan attsomsenare
uppskovet. Uppskovskatteskulden uppståttackumulerade som genom
skatteskuld.den enskilde ådrar sigmedförmed skatten att en

jämfört med andramedför vissa fördelarlösning onekligen:ådanEn
hushållets omedelbaraUppskovet löserför skattelindring.modellzr

Skatteskuldenkostnadsproblem.eller, medlikvidiets- synsätt,ett annat
tidpunkten den enskildelöper med fram tillackumlleras och närränta

grundbehov uppskovet, antingeninte längre har attavav
inkomster har för-för den enskildesfastightten realiseras eller att

fördel uppskov med skattenYtterligarebättrats. är ettatt uren
inte leder till lägre skatteintäkter.statsfmansiellt perspektivlångsiktigt

för hushåll med likviditets-med erlägga fastighetsskattUptskov att
framförts i tidigare utrednings-möjlighetproblen ocksåär somen

framfördeFastighetsskatteutredningen SOU 1992:11sammathang.
Möjlig-följandeförslag kan sammanfattas påskirsartat sätt.ett som

egnahemssektom, eftersombör endast finnas förheten ill uppskov
betalas direkt deni övriga upplåtelseforrner intefastighztsskatten av

fulltrealiseras och erläggasbör betalas fastighetenboende Skatten när
begränsad i tid ochUpskovsmöjligheten skall ävenut. om-vara

för i förhållande till fastighetensSkulden får inte heller blifattning. stor
alternativtbelastas medUppskovsbeloppet skallvärde. ränta en

mindre fönnånlig. Enkan utformas ellerskuldupräkning som mer
skall betalasskissade modellen skattenbärande idé i den är oavsettatt

Uppskovet bör inte förenas med;ris fastigheten säljs för.vilket panträtt
skattefordringarskatteskulden behandlas andrai fastigheten utan som

förmånsrätt följer därav.med denoch som
frågor,fastighetsskatten givetvis mängdJppskov medEtt reser en

konsekvenser förframföallt avseende de risker och finansiella den
sådan modell. belysa dessaenskilce förknippade med Förär attensom

låtit Fil.lic. Fälting genomföraanlra frågor har kommittén Larsoch en
finns återgiven i bilagauppskovsinstitutet.utvärdtring Rapporten 3av

till betänkandet.
.

eller omvändbehandlas s.k.I ävenrapporten mortgagereverse
privaträttsligt finansieringsinstrumentbelånirg. Omvänd belåning är ett
länder, bl.a. sedan antal årarvänds i vissa anglosaxiska USA, ettsom

fastighetsägare lånartillbaka. Omvänd belåning innebär att en pengar
enskildes återbetalningsförmåga harh1set säkerhet.med Densom

betalas i regel i mindre beloppiite någon betydelse.alltså Pengarna ut g
och amorteringar betalas interegelbundna tidsintervall.med Räntor

ifastigheten säljs, däravackumuleras och betalaslöpand: närutan
enskildeomvänd belåning. kan uttrycka saken så denMan attnamne
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successivt konsumerar finan-fastighetskapitalet. formDennaupp av
siering har vissa drag med uppskovsinstitut för skatt.ettgemensamma
Erfarenheterna från omvänd belåning kan därför i vissa avseenden vara

intresse skall fördelarutvärdera och risker mednär ettav man
uppskovsinstitut. Fältings redovisningI Lars utförligarerapport ges en

omvänd belåning. dennaframgår bl.a.Av rapporten attav
finansieringsform utnyttjas viktigasterelativt deEnsparsamt. av
faktorerna till det inte utnyttjas i utsträckning mångastörre äratt att
människor barnen överskottet i fastigheten.gärna ärverattser

I Danmark infördes i mitten sextiotalet möjlighet låna tillpå atten
egendomsskatt för vissa betaling af ejendomsskatter.lån tilgrupper
Avsikten ekonomiskt i huvudsak pensionärer,attvar svaga grupper,
skulle kunna belåna sina fastigheter för betala kommunalaatt egen-
domsskatter. finns också möjlighet betala kommunala avgifterDet att
på krav ställs för ifrågaDe ska kommasätt. attsamma som en person
för lån bosättning; förfallit betalning;skatterna tillär: permanent att att
låntagaren har fyllt eller65 år erhåller pension, delpension eller efter-
lön; egendomen innehåller bostadslägenhet användsatt en som av

eller dennes hushåll förenaslånet med pantbrev.ägaren samt att
Lars Fälting har i skisserat modell för uppskov medrapporten en

fastighetsskatt i Sverige. redovisas skuldutvecklingen förmodellenI en
fastighet för vilken uppskovsinstitutet utnyttjas kontinuerligt under
trettiofem år. kan lång period, syftetDetta är attsynas vara en men
illustrera de långsiktiga effekterna uppskovsinstitut. Svårighetenettav
med sådan modell, framhåller han, den måste hänsyn tillär att taen
förhållanden långt fram i tiden beträffande såväl skuldens utveckling

fastighetens förutsätts förhållandetmarknadsvärde. modellenI attsom
mellan marknadsvärde konstant. Vidaretaxeringsvärde och är antas att
fastighetsskattesatsen nuvarande nivå,konstant på 1,5är procent samt

figur hämtaduppskov för hela skattebeloppet.medges I 9.1, äratt som
från utvecklingen den sammanlagdaFältings visasLars rapport, av
skatteskulden, uppskovsinstitutet utnyttjasför fastighet för vilkenen
varje uppgår till två och denår förutsatt inflationen procentatt
nominella Realräntan alltså uppgå till fyratillräntan antasprocent.sex

kommer skulden överskrida värdetUnder dessa förutsättningarprocent.
på fastigheten betalas med andra ord gångefter drygt 33 år. Huset en

efter ungefärtill drygt överskrids år.på 33 år. Halva värdet 21
Tabell hämtats från Fältings9.1 har den Lars Denäven rapport.

halvavisar hur skulduppräkningen har nåttmånga år det innantar
respektive fastigheten i fyra olika scenarier. förstahela värdet Det ärav
den modellen bedöms möjlig utveckling,grundläggande som vara en
förutsatt fastighetsskattebeloppet.uppskov medges med hela Denatt

med halvaandra bygger uppskov endast medges fastighets-att
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sjufor realräntamodellenDärefterskattebeloppet. testas omen
nivå.osannolik långsiktigrelativtvilket fårprocent, anses vara en

prisfall påmedrealräntahögSlutligen kombineras etten
högreinträffar år 10fastighetsmarknaden på 25 samtprocent ensom

närvarande sistaDetgäller fördenfastighetsskattesats än som
framgår ökarkatastrofutfall. Somalternativet kan utgörasägas ett

händelserflera mindresnabbareskulden betydligt när gynnsamma
samverkar.

år.35fastighetsskatteskuld underoch ackumuleradFigur 9.1. Värdeutveckling

4000000
3500000
3000000

; Värde2500000
Ack.skatt2000000 - - -

-Vz-värdet1500000 - - - - -
1000000
500000

årAntal

skatt 1,5nominell 6Inflation 2Anm: procent.ränta procent,procent,

uppnår fastighetensskuldenackumuleradeTabell 9.1. Tid till dess denatt
marknadsvärde

Tid tillTid tillFörutsättningar
värdethelaVz-värdet

34 år22 årGrundmodell
skatt4 % realränta, 1,5 %

35 år34 årHalva skatten ackumuleras
realränta, 0,75 % skatt4 %

26 årår18Hög realränta
% realränta, 1,5 % skatt7

20 år13 år25 %värdeminskningKombination realränta,högav
skatthögsamt

år 10värdeminskning% realränta, 2 % skatt, 25 %7
betänkande.Källa: Bilaga 3 till detta

scenarier.antal alternativaytterligarebilagan analyseras effekternaI ettav
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Som nämndes inledningsvis uppskovsinstitut mängd frågor.ettreser en
En väsentlig fråga hur skall hantera risken förär denattman
ackumulerade skatteskulden inklusive under årens lopp kommerränta

överstiga fastighetens marknadsvärde. begränsaatt För denna riskatt
kan tänka sig begränsa den andel fastighetsskatten för vilkenattman av
uppskov medges eller begränsa uppskovet i tiden. finnsDet dock alltid

risk för skatteskulden nivåuppnår där den eller tillatt tangeraren en
och med överstiger fastighetens marknadsvärde. sådan situationI en
måste till uppskov Om denrätten skattskyldige i sådantomprövas. ett
läge tvingas realisera fastigheten kan det ifrågasättas någonting harom
vunnits med uppskovet. En ytterligare komplikation i samband med en
försäljning uppstår till följd realisationsvinstbeskattningenav som
medför ytterligare del fastighetens nettovärde måste iatt tasen av
anspråk för betala skatt. Osäkerhet beträffande framtida händelseratt

påverkar hushållets ekonomiska situation kan naturligtvissom
elimineras till viss del väljer inskränka uppskovsmöj-attom man
ligheten till endast äldre Tyvärr försvinner då mycketatt avse personer.

syftet med uppskov, dvs. generellt kunna erbjuda hushåll medett attav
likviditets- eller kostnadsproblem lösning. frågaEn hurären annan

skall behandla hushåll bostadsfastighet inte utgör netto-man vars en
tillgång, dvs. fastigheten saknar inteckningsutrymme. Man kan ifråga-

uppskov med fastighetsskattensätta lämplig lösning för dessaärom en
hushåll. Detta väcker också frågan och i fallså hur, skallom, man
förhindra fastigheten under uppskovstiden kommer belastasatt medatt
ytterligare inteckningsskulder, försämrar skatteskuldens säkerhets-som
läge.

Lars Fälting pekar också risken för prisfall innebärävenatt en
risk för den ackumulerade skatteskulden kan komma överstigaatt att
fastighetens marknadsvärde. Fastigheter i attraktiva kustområden skulle

sjunka dramatiskt i värde det inträffade oljekatastroft.ex. störreom en
eller till följd någon omfattande eller anläggningsinvestering.väg-av

prisfallEtt kan uppstå den skattskyldigesäven åtgärdergenom egna
eller brist på åtgärder. detI sammanhanget bör framhållas detäven att
finns risk för underhållet fastigheten eftersätts lägeiatt näretten av
den ackumulerade skatteskulden börjar komma i nivå med den för-
väntade realisationsvinst skulle uppstå vid försäljning.som en

Ytterligare invändning kan lösning dettamoten som resas en av
slag många hushåll hyser allmänär ovilja till sig iatt skuld.sättaatten
Det torde gälla i högre grad beträffande skatteskulder.ännu Skuld-
sättningen upplevs skapa osäkerhet inför framtiden. Bl.a. från skär-
gårdshåll har det framhållits det osäkert uppskovsinstitutäratt ettom
skulle vinna hos de hushåll i behov skatte-acceptans ärsom av en
lindring.
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omständigheter ochSammanfattningsvis finns det flera var ensom
mindre lämpligt för lösamedför uppskovsinstitutet framstår attatt som

intekapitel Vi vill emellertidden problematik vi beskrivit isom
förkastautredningsarbetet slutgiltigtredan detta tidiga stadium i

till medför kommatanken på uppskov instrument rättaattettsom
väl fungerandetillfälliga kostnadsproblem.likviditets- eller Ett upp-

långsiktiga finan-fördelar, deskovsinstitut har onekligen även om
osäkerhetsfaktor.kansiella konsekvenserna för den enskilde utgöra en

förbegränsningsregel för underlaget9.3 En

fastighetsskatt

medförfastighetsskattenframhölls i kapitel har de problemSom 3 som
högai fastigheter medför hushåll med låga inkomster och bosatta

utformadtaxeringsvärden sin grund i fastighetsskatten äratt som en
finnsMed nuvarande utformningskatt icke-monetär avkastning.en

inkomstförhållandenskattskyldigesdet inte koppling mellan dennågon
indirektvisserligen finnasoch fastighetsskatt. kanDet ettuttaget av

skattskyldigesfastighetsskatt och densamband mellan uttaget av
fastighetsförvärv i regel be-hushållensinkomstnivå till följd attav

dock väsentliga avvik-inkomster. finnsderas löpande Detgränsas av
fall medför oacceptablafrån generella i vissaelser detta mönster, som

medförvidare perspektivkonsekvenser för de berörda hushållen. I ett
det i negativa regionala effekter.vissa delar landet ävenav

lindring iUtifrån detta har kommittén diskuteratsynsätt om en
kategorier hushåll skulle kunnafastighetsbeskattningen för vissa av

fastighetsskatte-utformas viss koppling mellanpå sådant sätt attett en
diskussioneroch hushållens inkomstförhållanden skapas. Dessauttaget

begränsningsregel för fastighets-i förslag tillhar utmynnat ett en
skatten.

fastighetsskatt för hushåll med lågaGrundtanken är att uttaget av
skalli fastighet med relativt högt taxeringsvärdeinkomster bosatta en

det överstiger viss andel hushållsinkomsten.begränsas så inteatt aven
för fastig-framhållits i kapitel ska skattelindring endast medgesSom 8

följande utgår vihetsskatt avseende hushållets perrnanentbostad. detI
geografiska kvali-från begränsningsregeln innehåller vissaävenatt
framförts i kapitelfikationskriterier, utformade i enlighet med vad som

betraktasoch kvalifikationskriterier kan dock4 Dessa separatsom en
i det falldel eftersom de vidare kan lyftas regelverketutan manur

hushåll, oberoendefinner det lämpligt låta regeln omfatta allaatt av
nedangeografisk de redovisashemort. Huvuddelen av resonemang som
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begränsningsregeln införs med ellerdärförgäller utanoavsett om
dockskiljer sigvissa avseendenkvalitikationskriterier.geografiska I

geografiskabegränsningsregelinförakonsekvenserna utanatt enav
förknippade med begräns-kvalifikationskriterier från de är ensom

framförallt marginal-gällerkriterier.ningsregel med sådana Det
kan tänkas uppstå. Dessakapitaliseringseffekterdeeffekterna och som

kapitelvi till i 10.frågor återkommer

grundstrukturBegränsningsregelns9.3.1

hushållbegränsning fastighetsskatteuttaget för vissaförslag tillDet av
första delentvå delar. Denföreslår bestårkommittén utgörs avavsom

geografiskaeventuellamedtillsammanskvalifikationsreglertvå som
ned-omfattasska kunnavilka hushållkriterier bestämmer av ensom

utformad endastregeln såi fastighetsskatten. Densättning är attena
till lägstafastighetsskatt uppgårförsamlade underlaghushåll ettvars

hushållMeningen endastbegränsningsregeln.omfattasbelopp är attav
permanentbostadenavseendefastighetsskattför ärför vilka underlaget

endastkvalifikationsregeln innebäromfattas. andrahögt skall Den att
fastighetsskatten.lindring i Imedgesinkomster lågahushåll är envars

omfattningenbegränsningsregeln hurandra delenden avangesav
fastställas.skattelindringen ska

utformade såkvalifikationsreglernatvåDe är att om
avseende denfastighetsskattunderlag försammanlagdai hushållets

visst belopp,överstigerbosattdär hushålletfastighet är ett
underlagsgränsen,
och

definition vibegränsningsgrundande inkomst varsii hushållets
belopp, gränsbeloppet,vissttill understigeråterkommer ett

fastighetsskatten.nedsättningifråga förhushållet kommaså kan aven
fastighetsskatt.förunderlagetnedsättningenLagtekniskt bör avse

skatten. Förnedsättsnedsättningen underlagetGenom även attav
beskrivningar,dock allafunktion utgårbegränsningsregelnstydliggöra

frånkapiteloch övrigai avsnitt 9.3och statistiska analyserexempel
nedsättningföljdenblirnedsättning skattenden avenavsomav

skatteunderlaget.
kvalifikations-ovannämndauppfyller de tvåhushållFör ett som

tillpermanentbostadenförbegränsas fastighetsskatteuttagetreglerna ett
motsvarandeprocentandel,vissbelopp motsvarar ensom

inkomsten.begränsningsgrundandedenbegränsningstalet av
fastighetsskatteuttagetdock inte såNedsättningen får stor attvara

förnormalt utgårfastighetsskattdenblir mindredärigenom än ensom
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fastighet med taxeringsvärde kronor.T Motiveringen till dennaett
restriktion underlagsgränsen skulle kunna upphovär tillatt annars ge
oönskade tröskeleffekter. Ett hushåll med låga inkomster bosattärsom
i fastighet med taxeringsvärde kronor skulleT kommaöverett straxen

betala mindre i fastighetsskatt hushåll lever underatt än ett som samma
inkomstförhållanden bosatt i fastighet med taxeringsvärdeär ettmen en

under kronor.Tstrax
kan illustreras medDetta exempel där vi låter underlagsgränsen,ett

uppgå till 665 000 kronor, gränsbeloppet avseende inkomsten, till
kronor250 000 och begränsningstalet, till 6 Vi betraktarprocent. nu

hushåll,två begränsningsgrundande inkomster tilluppgår 150 000vars
kronor. Det hushållet bosatt i hus för vilket taxeringsvärdet,är ettena

underlageteller for fastighetsskatt, tilluppgår 660 000 kronor. Det
kommer därmed inte omfattas begränsningsregeln debiterasatt utanav

fastighetsskatt på kronor9 900 året. Underlaget for fastighets-en om
skatt, taxeringsvärdet för det hus där det andraantas motsvarasom
hushållet bosatt, uppgår däremot till 720 000 kronor.är Utan ned-
sättning skulle fastighetsskatten för detta hushåll tilluppgå 10800
kronor. frånvaroI den regel, lägger restriktion hurpå långtav som en
fastighetsskatten får ned, skulle skatteuttaget för detta hushållsättas
begränsas till 9 000 kronor 6 150 000 kronor, vilket 900procent ärav
kronor mindre den skatt debiteras det hushåll bosatt iän ärsom som
fastigheten med något lägre taxeringsvärde. Med restriktion påett en
nedsättningen, utformad så beskrivits skulle fastighets-som ovan,
skatten istället uppgå till kronor9 975 1,5 665 000 kronorprocent av
efter nedsättning för hushållet med det högre taxeringsvärdet, vilket är
något högre för fastigheten med det lägre taxeringsvärdet.än uttaget

Gradvis nedtrappning nedsättningen vid stigande inkomstav

nedsättningenOm helt skulle upphöra så fort den begränsnings-
grundande inkomsten gränsbeloppet, skulle besvärandeöversteg
marginaleffekter uppstå för vissa hushåll. undvika dettaFör böratt

hushåll med inkomster den fastställda omfattasäven över gränsen, av
nedsättningen, i avtagande grad. kanDetta uppnås attmen genom
fastighetsskatten för hushåll, underlag för fastighetsskatt forvars
perrnanentbostaden överstiger kronor ochT begränsnings-vars
grundande inkomst överstiger gränsbeloppet, reduceras enligt en
särskild regel. Denna regel innebär fastighetsskatten fastställs tillatt ett
belopp motsvarande procent den begränsningsgrundandeB av
inkomsten plus viss procentandel, motsvarande avtrappningstalet,en

skillnaden mellan den begränsningsgrundande inkomsten ochav
inkomstgränsen, Därigenom nedsättningen med stigandeavtar
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skulledet beloppskatteuttagettills dessinkomst motsvararatt som
skatte-i regelbegränsningsregeln, dvs. 1,5gälla procentutan av
hushållförfastighetsskatten,Annorlunda uttryckt kommerunderlaget.

förefastighetsskattochgränsbeloppet,inkomstermed över somen
begränsningsgrundandedennedsättning överstiger B procent av

tillinkomsten 1,5successivt frånöka B procentinkomsten, procent av
taxeringsvärdet.av

effekt delvistill sinbegränsningsregelnkonstruktionMed denna är
medfastighetsskattesatsendifferentieringmedlikställaatt aven

effektiva skatte-inkomstförhållanden. Denhushållensavseende
inkomstmed hushålletsvarieraemellertid inte barakommer utansatsen

eftersomfastighetsskatteunderlagets storlekberoendeäven avvara
taxeringsvärdenmed högrefastigheterblir för ännedsättningen större

hushållsinkomstentaxeringsvärden, givet ärde med lägreför att
densamma.

l
l
l hushållenskildakonsekvenser förBegränsningsregelns

nedsättning, för-efterfastighetsskatteuttaget,huranalyserGenom av
fastighetsskattunderlaget förrespektivehushållsinkomstenändras när

skisseratsdet regelverkkonsekvensernahar vi studeratvarieras somav
Gränsbeloppetförutsättningar.följandebygger påAnalysemaovan.

till 250 000uppgårbegränsningsgrundande inkomsten,avseende den
begräns-ochkronoruppgår till 665 000Underlagsgränsen,kronor.

Avtrappningstalet,till 6ningstalet, uppgår procent. som
medhushållned förskallnedsättningenvilken taktibestämmer trappas

tilluppgå 10förutsättsgränsbeloppet,inkomster procent.över
olikabegränsningsregelnskonsekvensernatydliggöraFör att av

modell, därförenkladpåtittavärdefullt förstdelar kan det att envara
underlagetochhushållsinkomstenavseendekvaliñkationskriteriemal fastighetsskatte-visar hurmodellingår.fastighetsskatt inte Dennaförl tillBbegränsadesenbartskatten procentskulle påverkas avuttaget om

r hushåll,för allainkomsten oavsettbegränsningsgrundandeden
Modellen inne-storlek.fastighetsskatteunderlagetsinkomstnivå och

begränsningstalet.alltså barahåller parameter,en
efterfastighetsskatteuttagetkommermodellförenkladeMed denna

fastighetsskatt,förunderlagetberoende utannedsättning inte att avvara
fastighetsskattenden punkt därtillframhushållsinkomsten,endast av

figur 9.2. Juinkomsten. Seöverstiger 6nedsättning procentutan av
kommerhögrefastighetsskatt destoförunderlag ärhushålletshögre

upphör ochnedsättningendärpunktvid deninkomsten att vara
fastighetsskatte-högreinkomsten. Ettoberoendeblirskatteuttaget av

inkomstnivågivenvid varjenedsättningenocksåunderlag innebär att

l
la
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blir högre. Begränsningstalets nivå hur mycket fastighetsskatte-avgör
ökar nedsättningen avtar vid stigande inkomst. Med högreuttaget ett

begränsningstal upphör nedsättningen vid lägre inkomstnivå, giveten
underlaget hålls konstant.att

Figur 9.2 Fastighetsskatt töre och efter nedsättning med begränsningsregelen
kvaliñkationskriterier hushållsinkomstutan avseende och skatteunderlag.
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Som framhållits tidigare syftet med begränsningsregeln begränsaär att
skatteuttaget för hushåll med låga inkomster bosatta i fastigheterärsom
med höga taxeringsvärden. Genom de kvalifikationskriteriematvå
avseende hushållsinkomsten och underlaget för fastighetsskatt kan
skattelindringen riktas till de hushåll i behovär störstsom av en
nedsättning. det följandeI ska konsekvenserna dessa båda delarav av
regelverket illustreras.

Figur 9.3 visar hur effekten begränsningsregeln fastighets-påav
skatteuttaget förändras hushållsinkomsten varierar.när Två fall
illustreras, med sinsemellan olika nivåer det underlag för fastighets-
skatt ligger till grund för begränsningen, 800 000 kronorsom
respektive miljoner1,4 kronor. båda fallenI det sig underlagrör om

relativt höga vi frånutgår förhållandenaär i riket helhet Isom om som

2 tioKnappt alla småhusfastigheter har taxeringsvärdeprocent ett över-av som
stiger 700 000 kronor.
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uppfyller geografiska kvaliñkationsreglerde områden de somsom
storleksordningdiskuterats i kapitel dock taxeringsvärden denna6 är av

inte ovanliga.

på9.3 Inkomstens inverkan fastighetsskatteuttaget, efter nedsättning, vidFigur
nivå på för fastighetsskatt för permanentbostaden.given underlaget

A Underlagetfastighetsskatt:800000kronor
12000

J
11°°° Reduktion

Fastighetsskan
ä redaktionutan10000
å avinkornstm6%
ug 9000 Fastigiets-
å skattefterFastigwetsskattenar
å :sammareduktion6%0000 %g av" inkomsten
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Hishållsinkomst,kronor

400000Underlagettjllfastighetsskatt:1 kronor

20000

Reduktion15000iå
Fastighets-; skattetterå reduktiondrygt10000g Fästiøztâåkatt 6%av

e erna onå 4Fasttghotsskattefter 50A,a., wL reduktion6% inkomstenav inkomsten5000 emma"MargmatetfektenV 0%. Margmagemkten 06%.
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Beräkningarna på följande förutsättningar: kronor; 665 000bygger l 250 000 T
kronor; B 6 Q 10procent; procent.

till kronorLåt börja med det fall där underlaget uppgår 800 000oss
fastighetsskattdiagram vilket normalt 12000A, motsvarar en

kronor år. inkomstDenna motsvarar procentper summa sex av en
förkronor. Med andra ord kommer ingen nedsättning utgå200 000 att

hushåll för fastighetsskatt till kronorunderlag uppgår 800 000vars om
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inkomsten överstiger 200 000 kronor. Förbegränsningsgrundandeden
nedsättning utgå.inkomster kommer dock viss Juhushåll med lägre att

kommernedsättning skatten. Somlägre inkomst desto större mestav
resulterar itill kronor vilketdock nedsättningen uppgå 2 025 en

kronor.dvs. 665 000fastighetsskatt på kronor 1,59 975 procent av
innebär förfastighetsskatten får nedför hur långtDenna sättasgräns att

fastighetsskattenkronor kommerhushåll med inkomster under 166 250
inkomstenbegränsningsgrundandetill denuppgå 6än procent avmer

den nivå vid vilkenefter nedsättningen. 166 250 kronor 1,5äräven
tillunderlagsgränsen, i vårt exempel 665 000är sattprocent somav

återkommer viförhållandekronor, exakt procent. Dettamotsvarar sex
till längre fram.

fastighetsskattens andelfall illustrerats understigerdetI som ovan
kronor.redan vid inkomst på 200 000inkomsten procentsex enav

avtrappningenhushållet i fråga inte den successivaDärför berörs avav
in då inkomsten överstiger 250 000 kronor. Inedsättningen trädersom

docktill miljoner kronor aktualiserasdet fall då underlaget uppgår 1,4
hurdiagram i figur framgårdenna del regelverket. Av B 9.3av

hushållsin-efter nedsättning, varierar medfastighetsskatteuttaget,
för fastighetsskatt uppgår till denna nivå.komsten då underlaget

tillinkomstnivå kronor reduceras skattentill på 166 250Upp etten
kronor.665 kronor, dvs. 9 975belopp motsvarande 0001,5 procent av

kronor3, drygtNedsättningen alltså till vilketuppgår ll 025 motsvarar
underlag påhalva den fastighetsskatt normalt utgår på 1,4ettsom

ökar fastighets-miljoner. inkomsten stiger denna nivåNär över även
det exaktskatteuttaget, inte än procentatt motsvarar sex avmen mer

begränsningsgrundande inkomsten. Med andra ord kommerden sex
begränsningsgrundande inkomstenvarje ökning i denprocent av

kronor kronor i skatt i formmellan 166 250 och 250 000 tas ettav
marginalskatteeffekt ökning iökat fastighetsskatteuttag. Denna av en

beskattningsbara diskuteras nedan.den inkomsten närmare
underlag för fastighetsskatt på miljoner kronor uppgårMed 1,4ett

inkomstfastighetsskatten, före nedsättning, till på8,4 procent av en
nivå därförkronor. hushåll med inkomster på denna250 000 Ett är

kronor inkomsten stigerberättigat till nedsättning på 6 000 Nären
dock nedsättningen nedgränsbeloppet på 000 kronor250över trappas

innebär fastighetsskattenpå det beskrivits Detsätt attsom ovan.
den begränsningsgrundandekommer uppgå tillatt procent avsex

1400 000 0.015-9 975 11025.x
4 skatteunderlaget påbelopp skillnaden mellan 1,4Detta 1,5utgör procent av

begränsningsgrundande inkomstenmiljoner kronor och denprocentsex av 2
kronor.250 000

l

2
i

cDZZQ
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inkomsten plus tio den del inkomsten överstigerprocent av somav
kronor. hushåll berättigade till nedsättning och250 000 För är varssom

inkomster varjeöverstiger kronor kommer alltså 16250 000 procent av
ökadökning i den begränsningsgrundande inkomsten i formtas av

fastighetsskatt, under-tills dess skatten uppgår till 1,5att procent av
laget. i

figur visas hur fastighetsskatteuttaget varierar nivån pål 9.4 med
underlaget för fastighetsskatten för hushåll med begränsnings-ett en

hushållskategorigrundande inkomst 240 000 kronor. dennaFör upp-
går fastighetsskatten till inkomsten först då underlaget6 procent av
uppgår till kronor. Vid underlag under denna nivå kommer960 000
alltså förutsättningar angivitsingen nedsättning utgå med deatt som

medförMed stigande underlag utgår däremot nedsättningovan. en som
fastighetsskatteuttaget begränsas till kronor.14 400att

påFigur 9.4 Taxeringsvärdets inverkan fastighetsskatteuttaget, efter nedsättning,
hushåll uppgårför begränsningsgrundande till 240 000 kronor.inkomstvars

20000.

lätiktim
g 15000.
..xt.
xå
31m toan taareüerFKi vmmmå reuktimeáäám musten

Fänges r . ,á i °skatt6°A5000
irkmsten

ut4..f;.iL.,...L;Å;.I_s..c4..s.;.4..x.;4_.__;__44a__.__4._....._0 n 4.4..:..... a O O O O O O OO O O OO O O O O O O O O O OOO O O O O O O O O OIn In In on th ln IO In V nnIn N IN N r N h IsN h N Is 9D D m 0 O O N Nv- 1- .-.. .. .. .. .. ..Tmteringsvärde,kronor

Beräkningarna bygger följande förutsättningar: 250 000 kronor; T 665 000l
kronor; QB 6 10procent; procent.

innebär endast hushåll,Det regelverk skisseras attsom ovan vars
underlag belopp, skall kunnaför fastighetsskatt överstiger visstett
komma ifråga for nedsättning. Vidare får nedsättningen inte såvaraen
omfattande hushållet debiteras förden fastighetsskattatt som
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understiga detnedsättningen kommerpermanentbostaden attgenom
underlags-för underlag motsvarandebelopp normalt utgår ettsom

dessa reglerkonsekvensdvs. En1,5 är attgränsen, procent avav
uppgå tillfastighetsskatten för vissa hushåll kan komma änBatt mer

inkomsten, begränsnings-den begränsningsgrundande trotsprocent av
underlag för fastighets-gäller, för det första, hushållregeln. Det vars

inkomster myckettill beloppskatt uppgår lägre äränett men vars
begränsningsregeln,inte omfattaslåga. hushåll kommerDessa att av

hushållsin-överstigerden fastighetsskatten Bäven procent avom
komsten.

hushåll de får delandra kommer det finnasdetFör trots att avsom
uppgår tilldebiteras fastighetsskattnedsättningen, kommer mersomen

det sig härLiksom i fallethushållsinkomsten.B rörän procent ovanav
det dock denberor påhushåll med mycket låga inkomster. Härom

tillfastighetsskatten aldrig kan nedrestriktion innebär sättas ettattsom
förfastighetsskatt normalt utgårunderstiger denbelopp ensomsom

kronor. Syftet med dennafastighet med taxeringsvärde på Tett
kvalificeringsregelntröskeleffekter,restriktion undanröja deär att som

medmedföra. hushållunderlaget för skatten skulle Föravseende annars
regelverket fastig-tillräckligt låga inkomster medför denna del attav

nedsättning, uppgå till Bhetsskarten, efter viss kan änäven meren
illustreras i Figur 9.5. Denhushållsinkomsten. Dettaprocent av

utgårför det hushåll analysenbegränsningsgrundande inkomsten som
förutsättningarkronor. Med dessafrån uppgå till 130 000antas
fastighetsskattunderlaget förnedsättning utgå så längekommer ingen

andel denfastighetsskattenkronor,understiger 665 000 trots att som av
redan dåtill 6begränsningsgrundande inkomsten uppgår procent

underlaget överstigertill kronor. Dåunderlaget uppgår 520 000
blir dockin. Nedsättningenträder begränsningsregeln000 kronor665

betalarfastighetsskatt hushållet 1,5inte denstörre än motsvararatt som
hushållets inkomstvilket665 000, 7,7procent motsvarar procent avav

hushålls-dock påpekas så längekronor. börpå 130 000 Det att
nedsättning,igränsbeloppet utgår alltinkomsten understiger störreen

hushållunderlaget för fastighetsskattkronor räknat, högre Förär. ett
bosatt ibegränsningsgrundande inkomst,med 130 000 kronor i ärsom

till kronor,för vilken taxeringsvärdet uppgår 800000fastigheten
hushåll mednedsättningen till kronor.uppgår 2 025 Ett samma

till miljonerunderlag för fastighetsskatt uppgår 1,4inkomst, men vars
däremot nedsättning på 025 kronor.kronor, erhåller llen



form 173SkattelindringensSOU 1999:59

på nedsättning.fastighetsskatteuttaget, efterFigur 9.5 Taxeringsvärdets inverkan
Hushållets 000begränsningsgrundande inkomst: 130 kronor.

20000.
Ingen

reduktion.
Fastighets-

15900: skatt6%,O avå Reduktion-inkomstena:t Vå$1C000.
s ..C Vi Fastighetsskatâmeds;°°°z redtktiar7.7%av

35mm5°°° manetenskartt6%
Runsten -
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88838S8S°°â883888S° 8N N F OG1 O OID IO D 4D h IN G no O I Iv .- .- v- .- .- 1-.- .-Taxeringsvärde.kronO

000förutsättningar: 250 000 kronor; T 665Beräkningarna bygger på följande I
6 Q 10kronor; B procent; procent.

avseendeanledning fråga sig kvalifikationsregelnfinnsDet att om
eftersom den utesluterför fastighetsskatt nödvändigunderlaget är

principiella problem de hus-hushåll kan lidasägas somsom av samma
fastighetsskattendvs.håll befinner sig underlagsgränsen,över attsom
emellertidhushållsinkomsten. finnsavsevärd del Detutgör en av-aven

inte fastighets-görande skillnad. Grundproblemet i dessa fall är att
mycket låg. viskatten hög hushållsinkomsten Somär ärutan att

här,vi behandlarframhållit tidigare karaktäriseras det problem, avsom
lågakombinationen relativt taxeringsvärden och relativthöga settsett

därförinkomster. kvalifikationsregel det skisserade slaget fyllerEn av
nivåväl sin funktion. fråga i sammanhanget vid vilkenEn ärannan

fråga vi tillunderlagsgränsen, skall förläggas. återkommerDenna
nedan.

Begränsningsregelns marginalefekter

det skisserats här kommerGenom begränsningsregel slagen somav
relateras till hushålls-fastighetsskatteuttaget i viss utsträckning att

den samladeinkomsten. redan framgått kommer det leda tillSom att
inkomstberoendemarginaleffekten inkomstbeskattningen och olikaav
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bidragssystem ökar i viss utsträckning. Som påpekades inledningsvis är
marginaleffekten i inkomstbeskattningen visserligen relativt låg i de
inkomstskikt skulle beröras begränsningsregeln, såsom densom av
skisserats Marginaleffektema andra inkomstberoende regel- iovan. av
verk, såsom bostadsbidrag och bamomsorgsavgifter, dock i mångaär
fall betydande för dessa hushåll. Med hänvisning till de negativa
konsekvenser höga marginaleffekter medför både för de enskildasom
hushållen och för samhällsekonomin i i form bortfall i arbets-stort, av
kraftutbudet och ökade incitament till "svartarbete, det väsentligtär att
begränsningsregeln utformas så marginaleffektema blir så småatt som
möjligt.

Väsentligt i sammanhanget dels hur marginaleffektema blirär stora
för de berörda hushållen och dels hur många hushåll berörs.som
Marginaleffektens storlek bestäms dels begränsningstalet, ochav
dels avtrappningstalet, För hushåll betalar Bän procentav som mer

den begränsningsgrundande inkomsten i fastighetsskatt för sinav per-
manentbostad och inkomst understiger gränsbeloppet, kommervars
marginalskatten i vid mening, dvs. inklusive marginaleffektema av
olika inkomstberoende bidragssystem, öka med B Omprocent.
hushållets inkomster överstiger gränsbeloppet kan marginaleffekten i
vissa fall öka med plusB Q förutsatt den oreduceradeprocent, att
fastighetsskattens andel den begränsningsgrundande inkomstenav
överstiger B procent.

det gäller fråganNär hur många hushåll påverkas dessaom som av
marginaleffekter kan vi först konstatera så länge begränsningsregelnatt
utformas så den innehåller vissa geografiska kvalifikations-ävenatt
kriterier det sig antalsmässigt mycket litenrör Denom en grupp. sam-
hällsekonomiska betydelsen de ökade marginaleffekter, be-av som
gränsningsregeln skulle upphov till i denna situation, torde därförge

försumbar. Det hindrar dock inte de lokalt kan upphov tillattvara ge
betydande negativa effekter med avseende bl.a.på arbetskraftutbudet,
förutom de effekter, i form kraftigare fattigdomsfillor, ökadeav som
marginaleffekter kan medföra för enskilda hushåll.

Frågan hur många hushåll skulle beröras ökadeom som av
marginaleffekter i det fall lösning geografiska kvalifikations-utanen
kriterier skulle införas återkommer vi till i kapitel 10. Hur många
hushåll skulle beröras begränsningsregeln utformades medsom om
geografiska kvalifikationskriterier dock svårt uppskatta. Däremotär att 44kan vi i allmänna något vilka delar begränsnings-sägatermer om av .regeln hur hushållmånga kan komma berörasavgör attsom som av
dessa effekter. Vi kan då först konstatera endast hushåll för vilkaatt
fastighetsskatten på permanentbostaden uppgår till änB procentmer av
den begränsningsgrundande inkomsten kommer beröras. Så länge



form 175SkattelindringensSOU 1999:59

marginaleffektenkommergränsbeloppetunderstigerhushållsinkomsten
hushållsinkomstdemhushåll. Förför dessaöka med B procent vars

vidmarginalskatteeffektendockkommergränsbeloppetöverstiger en
frågahushåll detmångamed B+Q Hur ärinkomsthöjning öka procent.

detvanligtdet hurberordet förstafaktorer.två Förhär berorom
begränsnings-denöverstiger Bfastighetsskatten procentär att av
gränsbeloppet,med inkomsterbland hushåll övergrundande inkomsten

fastighets-förunderlagetomfattandehurberor detdet andraFör
medkombinationidetta,hushåll eftersomskatt for dessaär
intehushållinkomstnivå dessavid vilkenavtrappningstalet, avgör

Även underlagsgränsen, ärnedsättning.någonlängre medges av
berörs.hushållför mångabetydelse hur som

storlekmarginaleffektemasdetaljiuttalavi kanInnan omoss mer
vilkafråganbehandlahushåll vi gräns-måsteoch antalet berörda om

drakanslutsatsanvändas. resonemangetbör Denvärden avmansom
omfattandehuroch Qprocenttalenmedan B avgördockär attovan

berörshushållantaletpåverkasmarginaleffektema blirökningen i som
i viss månochgränsbeloppet, ävenökningdenna även avavav

problematikdärför till denna näråterkommerViunderlagsgränsen,
värden dessavilkafråganbehandlarkapiteli dettavi längre fram om

beräkningarocksåredovisaskapitel 10till.fastställas Ibörparametrar
förmarginaleffekterökadeberörasskullehur hushållmånga avsomav

ingafall dåi detbegränsningsregelnsolika värden på parametrar
regelverket.inkluderas ikvalifikationskriteriergeografiska

kvalifikationskriterierbegränsningsregelförenkladEn utan-

begränsningsregel,förenklad utanKommittén har övervägtäven enom
delösningtillfredsställandeerbjudaskullekvaliñkationskriterier, en

modell somsådanMedkapitelbeskrivs iproblem ensom
hushåll i högreförmarginaleffektemaskulleillustrerats i figur 9.2

medaktuelltskulle bliintedet dåeftersombegränsasinkomstlägen
modell,sådanskulleVidarenedsättningen.avtrappningnågon enav

fastighetsskattensänkningariresulteraunderlagsgräns, störreutan av
medförpåpekatsinkomster. Sommycket lågaför hushåll med ovan

kaninkomstermycket lågamedhushållförunderlagsgränsen att
överstigakommahushållsinkomstenandel attfastighetsskattens av

modellsådanUtfalletbegränsningsregeln.begränsningstalet, trots av en
fastighetsskattför.underlagochinkomstnivåerolikaför hushåll med

tabellredovisas i 9.2.
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Tabell 9.2 hushållsin-En hegränsningsregel kvalifikationskriterier avseendeutan
komsten och underlaget för fastighetsskatt.

Nedsättningsbelopp
Hushållsinkomst B5 % B6 % B8 %
Taxeringsvärde 400 000 kronor fastighetsskatt 6 000 kronor
100000 kronor l 000 0 0
250 000 kronor 0 0 0
400 000 kronor 0 0 0
Taxeringsvärde 700 000 fastighetsskatt 500kronor 10 kronor
100000 kronor 5 500 4 500 2 500
250 000 kronor 0 0 0
400 000 kronor 0 0 0
Taxeringsvärde 900 000 kronor fastighetsskatt 50013 kronor
100000 kronor 8 500 5007 5 500
250 000 kronor 0001 0 0
400 000 kronor 0 0 0
Taxeringsvärde l 200 000 kronor fastighetsskatt 18 000 kronor
100000 kronor 13 000 12 000 10 000
250 000 kronor 5 500 3 000 0

kronor400 000 0 0 0
Taxeringsvärde 1 500 000 kronor fastighetsskatt 22 500 kronor
100000 kronor 500 16 50017 14 500
250 000 kronor 10 000 5007 2 500
400 000 kronor 2 500 0 0

finns dock fleraDet skäl talar sådan lösning. främstaDetmotsom en
skälet syftet med begränsningsregeln inte åstadkommaär äratt att en
generell sänkning fastighetsskatteuttaget. primära syftetDet ärav
istället lindra de problem fastighetsskatten medför hushållföratt som
med låga inkomster och fastighetsskattunderlag för avseendevars
peimanentbostaden högt. Därför bör skattelindringen riktas till justär
dessa kategorier hushåll. Kvaliñkationskriteriema är sättett attav
åstadkomma detta. Om nedsättning fastighetsskatten skulle medgesav
oberoende hushållsinkomstens skullestorlek skatten komma attav
reduceras också för hushåll med höga inkomster bosatta iärsom

Ävenfastigheter med mycket höga taxeringsvärden. det sigrörom om
relativt begränsat antal hushåll talar fördelningspolitiskaså skälett

sådan lösning.emot en
hegränsningsregelEn inkomstkriterium skulle, påpekadesutan som

innebära lägre marginaleffekter för hushåll i högre inkomstlägen.ovan,
Med sådan lösning skulle dock alla hushåll, för vilka fastighets-en
skatten uppgår till den begränsningsgrundande in-Bän procentmer av
komsten, beröras den marginalskattehöjning begränsningstaletav som
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skulle medbegränsningsregel inkomstkriteriumupphov till. En utanger
modell medmarginaleffekter fler hushållandra ord medföra för än en

värdena desådant kriterium. fler beror givetvis påHur mångaett
fyra parametrarna.

Kapitaliseringsefekter

väsentligtpåpekades i inledningen till detta kapitel detSom är att en
upphov tillsärreglering fastighetsskatten utformas den inteså att gerav

begränsnings-motverkande kapitaliseringseffekter. och med denI att
permanentboende tordeförregel skisseras här endast avseddärsom

gälleruppstå.emellertid inte några nämnvärda sådana effekter Det
geografiskafallsärskilt i det då begränsningsregeln utformas med

skattelind-kvalifikationskriterier. konstruktion kommerMed sådanen
inkomstförhållandenaringen endast omfatta hushåll i områden där

hushållhos debland de bofasta låga i förhållande till inkomsternaär
ochfastighetsprisemavia efterfrågan på fritidshus drivitsom upp

nämnvärdfårtaxeringsvärdena. därför inte troligt den någonDet är att
inverkan på prisnivån.

geografiska kvalifikations-det fall då regleringen utformasI utan
slutsatsenkriterier kan behöva modifieras något,resonemanget men

begränsningsregel det slagblir i densamma, dvs. attstort sett somaven
kapitaliserings-skisseras nämnvärdahär inte torde upphov tillge

effekter. kapitelVi återkommer till detta i 10.

Hushållsbegreppet,9.3.2

skatteunderlag/skattebelopp och

bosättningsvillkor

Hushållsbegreppet

sin utgångs-begränsningsprövningenSom framhållits tidigare bör ta
bostadsförhållanden.inkomstsituation ochpunkt hushållets samladei

skattskyldigesdentillenbart hänsynSkälet till detta är tasatt om
fråganprövningtillfredsställandeinkomstförhållanden skulleså aven

fastighetsskatten inte kunnafinns anledning begränsadet göras.attom
använderdärför vikrävsbegränsningsregelntillämpningenFör attav

speglakanhushållsbegreppför lämpligtändamåletett somoss av
inkomstförhållanden.hushållets samlade

lämpligaaktualiserats fråganoftalagstiftningssammanhang harI om
hushållskan speglahushållsbegrepp på korrekt sätt ettettsom
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ekonomiska förhållanden. olika regelverk tillI rör rättensorters som
bidrag, bostadsbidrag, används olika hushållsbegrepp i bidrags-t.ex.
prövningen.

Eftersom regel begränsar fastighetsskatt innebäruttageten som av
skatterättslig reglering tillskapas, framstår det olämpligtatt atten som

hämta hushållsbegreppet från stöd- och bidragsområdet, ävent.ex. om
den falli det den utformas med geografiska kvalifikationskriterier kan

Ibetraktas regionalpolitisk stödåtgärd. den skatterättsligaInom lsom en
ilagstiftningen det i dagsläget endast den personkrets i 21 §är som avses

lagen 1997:323 statlig förmögenhetsskatt kan sägas utgöra ettom som
slags hushållsbegrepp., reglerar sambeskattningLagrummet av
förmögenhetsinnehav. personkrets omfattasDen reglernasom av om
sambeskattning makar levt tillsammans under beskatt-utgörs av som
ningsåret föräldrar och deras hemmavarande underåriga bam.samt av

hänvisningGenom till kommunalskattelagen65 § 1928:370en
utvidgas personkretsen enligt till de,21 § ävenatt attutanavse som

gifta, lever tillsammans under förutsättning de tidigare varitattvara
iförenade i äktenskap eller har eller har haft bam.gemensamt

avsaknad andra lämpliga hushållsbegrepp inom skattelag-I av
stiftningen bör därför hushållsbegreppet i begränsningsregel mot-en

den personkrets nämnda lagrum. Sambeskatt-isvaras av som avses
ningsbegreppet används för övrigt i befintlig begränsnings-en annan
regel för skatt, lagen 1997:324 begränsning skatt.om av

närvarandeFör diskuteras frågan avskaffa sambeskattningenattom
Ävenförmögenhet. siktså skulle ske på kan de skatte-av om

administrativa bibehållas för administrerasystemen att t.ex. en
inkomstberäkning i begränsningsregel. regel medEngemensam en

motsvarande innehåll i lagen statlig förmögenhetsskatt21 §som om
kan då infogas i begränsningslag fastighetsbeskattningensen
område.

Sammanräknad inkomst för den personkretsingår ipersoner som som
skall sambeskattas

skattskyldigFör ingår i den personkrets skall sambeskattassom som
bör alltså de sambeskattades sammanlagda inkomst, beräknad på sätt

framgår i ligga begränsnings-avsnitt 9.3.3, till grund försom
prövningen.

Regeln skall liksom övriga bestämmelser i begränsningsregeln-
sikte på sambeskattade alltså tolkas så sätttar attsom personer -

sammanläggningen skall ske beträffande den personkrets skallsom
sambeskattas enligt lagen förmögenhetsskatt. alltså endastDet ärom
fråga fastställa den personkrets för vilka inkomsternasättett attom
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och skattebeloppen, nedan skall sammanläggas. Vid prövningense
enligt begränsningsregeln det ointressantär personemasom

förförrnögenhetsförhållanden sådana de skall sambeskattasär att
för denförmögenhet. Till skillnad från vad gäller prövning enligtsom

förutsättningbefintliga begränsningslagen för skatt, det alltså inteär en
beskattningsbarför sammanläggning inkomsterna,t.ex. attav

förmögenhet vid sambeskattningen.uppkommer
valda hushållsbegreppet innebärDet äratt samman-personer som

boende i detta sammanhanginte skall sambeskattas, enmen som ges
förmånlig kommer till derasställning eftersom hänsyn inte att tas

ofrånkomlig konsekvenssammanlagda inkomster. emellertidDet är en
det valda hushållsbegreppet.av

Sammanräknat skattebelopp för de skall sambeskattassompersoner

det sammanlagdaskall sambeskattasFör ärpersoner som personemas
skattebelopp ligger till grund föravseende bostadsfastigheten som

underlaget för fastighetsskattprövningen alternativt det sammanlagda
jfr. regeln viss lägsta underlagsgräns.om en

Eftersom ekonomiska situation be-det hushållets samladeär som
döms sammanlagda inkomsterna jämföras med denskall alltså de
samlade belastningen fastighetsskatt för hushållets pennanentbostad.av
Äger de sambeskattade del i permanentfastigheten skallgemensamt

jämförassåledes deras sammanlagda inkomster med deras samman-
lagda fastighetsskatt.

för beträffande den administrativaFöreträdare Riksskatteverket har
hanteringen sambeskattningskriterium framfört detta kriteriumattettav

begränsnings-skapat vissa problem i tillämpningen den nuvarandeav
för det faktumregeln skatt. detta måste ställas någotMot att annat

användbart hushållsbegrepp inte finns tillgå i skattelagstiftningenatt
det slaginkomstprövning enligt begränsningsregelsamt att aven en

hänsyn till hushålletsbeskrivits här, blir illusorisk inte tasomsom
samlade ekonomiska situation.

Bosättningsbegreppet

fastighet skall folk-bestämma bosatt påFör äratt enom en person
bokföringens följer den skattskyldigeregler tillämpas. dettaAv att

rätteligen skall folk-bosatt på den fastighet där han eller honanses vara
för lagenbokförd. likhet med vad gäller 1996:1231I omsom

fall taxeringar,reduktion fastighetsskatt i vissa vid 1997-2001 årsav
flyttningsanmälan påverkabör inte fördröjd hanteringt.ex. av en

möjligheten till erhålla begränsning skatten. Begränsningatt avav
fastighetsskatten då den skattskyldige bortbör alltså medges även vara
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folkbokförd på fastighet inte formellt det. Reglerna innebären men var
skatteförvaltningen vid varje inkomsttaxering kontrollerar bosätt-att

ningsförhållandena under året kopplingden redan finns tillgenom som
folkbokföringsregistret.

Skenskrivning

Vi har tidigare, i avsnitt 8.1.1, behandlat frågan s.k. skenskrivning.om
fråga återkommerDenna i någon begränsningsregelmån skallnär en

utformas eftersom skattebegränsningen endast skall omfatta den fastig-
hetsskatt hushållets permanentbostad. Framställningen isom avser
avsnitt 8.1.1 visserligen i första hand sikte på skenskrivnings-tar en
problematik hänförlig till särreglering med regional inriktning. Ien
tillämpliga delar den emellertid giltig beträffande de fråge-är även
ställningar begränsningsregel baseras bosätt-på ettsom en som
ningskriterium kan upphov till. huvudsakI överväg-typge samma av
anden vi givit uttryck för i avsnitt talar för de risker8.1.1 attsom som
kan finnas för missbruk inte bör tillmätas avgörandenågonett
betydelse.

Sambeskattade med skild bosättning

skallPersoner sambeskattas enligt lagen statlig21 §som om
förmögenhetsskatt och skildhar bosättning måste i dettasom
sammanhang särskilt uppmärksammas. situationenDen skulle kunna
uppstå sambeskattade väljer skriva sig varsin fastighet;påatt att en av
de sambeskattade kanske skriver sig på familjens fritidsfastighet.t.ex.
Hushållets samlade underlag för fastighetsskatt fallskulle i detta

inte bara underlaget avseende pennanentbostaden,motsvaras utanav
skatteunderlaget för fritidshuset. kan naturligtvisMan hävdaäven att

omfattas bestämmelsen sambeskattning endast börpersoner som av om
omfattas begränsningsregel i fallde de bosatta påärav en samma

Ävenställe, dvs. de folkbokförda i bostad. omldet inte gåräratt samma
helt bortse från risken för begränsningsregel kan kommaatt att atten

missbrukas får riskerna emellertid inte överdrivas. En tänkbar lösning
för undvika sådana oönskade beteenden kan begränsnings-att attvara
prövningen endast frånutgår det beloppsmässigt högsta de skildaav
skatteunderlag/skattebelopp belastar i hushållet. Någotsom personerna
annorlunda uttryckt; vid tillämpningen begränsningsregeln beaktasav
endast skatteunderlaget/skattebeloppet för fastigheterna i de fallen av
hushållet har permanentbostad.änmer en
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Bosättningsvillkor

för fastighetsskatt bör endastReglerna begränsning underlagetom av
skatteunderlag/skattebelopp permanentbostadgälla för det som avser

belägen i Sverige. begreppetsmåhus och lutgör ärsom som
den skattskyldige bosattpermanentbostad ligger måsteatt vara

fastigheten i fråga.
anledningutgångsläget finns det inte någon uppställa någotI att

skallvillkor den skattskyldige och bosatt på fastighetenägaatt varaom
vid viss bestämd tidpunkt jfr. orsaken till de villkor uppställsen som

lagen reduktion fastighets-för tillämpningen 1996:1231av om av
taxeringar. Alla fastighetsinnehav medskatten vid års1997-2001 -

fastighetsskattdärmed sammanhängande under åretuttag av som-
fråga, vidförenats med bosättning fastigheten i borde därför beaktas

enligt begränsningsregeln. bakgrund vårprövning Mot strävan attavenX begränsningsregeln den blir så lättadministreradutforma så att somt
uppställa vissa villkor förmöjligt finns det dock skäl övervägaatt att att

för Skattemyndigheten tillämpaskapa bättre förutsättningar att
regleringen.

tillämpningen för skatteförvaltningen finns detsyfte förenklaI att
uppställa villkor med innebörden begränsnings-därför anledning attatt
omfatta skattskyldiga vid den aktuellaregeln endast skall tax-som

småhusfastighet den januari året före taxeringsåreteringen läger en
fastighetenvid tidpunkt bosatta på och dessadenna äräven attsamt

underlagetförhållanden föreligger under året. Begränsningresten av av
alltså endast för helårsvisa fastighetsinnehavför fastighetsskatt medges

Äganderättsövergångaroch fastighet.jämte bosättning på en samma
året problem för Riksskatteverketkan i vissa fall upphov tillunder ge

överlåtelsen. Felaktighetema harurskilja datum förrätt uppgettsatt
omräkningsförfaranden. allmänt bordeorsaka omfattande Rent

i förenklas endast helårsvisa fastighets-myndighetens hantering om
bosättningsförändringarinnehav och under åretbeaktas. Agar-

myndigheten eftersom det kankomplicerar typiskt hanteringen försett
för fastighetsskatt hänförliga till olikabli fråga hantera underlagattomi

missbruk begränsningsregeln börfastigheter. förhindraFör att av
underlaget för fastighetsskatt/skattebeloppdessutom endast den del av

skattskyldige varit bosatt fastighetenden tid densom avser som
uppdelningbeaktas vid begränsningsprövningen. Denna typ av av

tänkas bli mycket kompliceradskatteunderlaget/skattebelopp kan att
kan därför skapa stabilitet iadministrera. föreslagna villkoretDet sägas1

motverka missbruk. Med hän-begränsningsprövningen dessutomochl
i begränsningsregeldet huvudsakliga med dvs.till syftet attsyn en -

ifrån sin bostad- kan dettamotverka hushåll tvingas flytta avstegatt

j
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från absolut rättvisa försvaras det underlättar genomförandet ochen om
tillämpningen begränsningsregel.av en

Till sådant villkor bör dock fogas undantag. För underlättaett ett att
för efterlevande make eller sambo bo kvar i händelse den andraatt av
makens eller sambons bortgång bör begränsningsregeln under vissa
förutsättningar kunna tillämpas för fastighetsägarens dödsboäven eller,

boet skiftats, till efterlevande make eller sambo. båda fallenI börom
krävas den efterlevande maken eller sambon varit bosatt fastig-att
heten. Regeln bör principiella skäl endast omfatta sådana samborav

skall sambeskattas enligt lagen21 § statlig förmögenhetsskatt,som om
bl.a. lever tillsammans gifta och harutan attpersoner som vara som
barn tillsammans för den fullständiga uppräkningen, 65 §se

Det grundkommunalskattelagen. principiella skälet har sin i det
hushâllsbegrepp redogjorts för Förutsättningarna försom ovan.
tillämpningen undantaget utvecklas närmare i författnings-av
kommentaren.

Skatteplanering överföringar fastighetergenom av

En begränsningsregel -jämte vissa andra villkor bygger på kom-som -
binationen bosättnings- och inkomstförhållanden kan naturligtvisav

incitament till överföringar fastigheterutgöra till närståendeett av som
har låga eller obefintliga inkomster med syfte familjen skall kommaatt
i åtnjutande skattefönnån. kanMan tänka sig den situationen attav en

fastighet förs gåvorevers från föräldraparöver tillett etten genom en
barn med obefintliga inkomster, studerande,vuxet t.ex. ären som

folkbokförd på fastigheten i fråga. Reglerna sambeskattning gällerom
endast föräldrar och deras hemmavarande underåriga bam. Med

nuvarande gåvoskattelagstiftning finns det möjligheter genomföraatt
transaktioner detta slag de utlöser gåvoskatt. finnsDetutan att ävenav

möjligheter undvika stämpelskatt vid sådant förvärv.stora att Detett
finns därför anledning någon form kvalifikations-övervägaatt om av
tidsvillkor för innehavet fastigheten vad tidigareutöver sagtsav som-
beträffande vissa grundläggande villkor avseende innehav och bo-
sättning bör fogas till bestämmelsen. Vad kannärmastsom vara-
aktuellt villkor med innebörd denär skattskyldige skall haett att ägt
fastigheten och varit bosatt på den under visst antal år föreett
inkomståret för begränsningsregeln skall tillämplig. Ett villkoratt vara
med denna innebörd skulle med sannolikhet minska risken för vadstor

måste betecknas oönskade bieffekter begränsningsregel.som som av en
nackdelEn med sådant villkor naturligtvis det minskarett är att

begränsningsregelns positiva regionala verkan för nyetableradeunga
hushåll i attraktiva fritidshusområden. vissI mån kan den negativa
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tillinskränkskvaliñkationstidsvillkoreteffekten mildras attattgenom
fall möjliggöraskulle ilösningbosättningen. sådanendast En vartavse

till barnfiskarboställenochlantbruksfastigheteröverlåtelser t.ex.av
närings-i begreppoch stårbor fastigheten övertaattsomsom

föräldrarna.verksamheten av
infogas begräns-villkor börsådantbetydelse för ärAv ett omom

regionalMedinriktning eller inte.ningsregeln skall regional enges en
kvali-och lämplighetenbehovetminskar naturligtvisinriktning ettav

frånutgåtthar arbetemed direktiven vårtenlighetfikationstidsvillkor. I
bättrevarit skapasyftet bl.a. harperspektiv, därregionalpolitiskt attett

fritidshus-attraktivaetablera sig ihushållförutsättningar för attnya
begränsnings-perspektiv finns det-dettaområden. Från oavsett om

talarstarka skälinriktad eller interegionaltregeln skall somvara -
begränsningsregeln,kvalifikationstidsvillkor till ävenfogaatt ettemot

dock,Valetbosättningstid fastigheten.påendast skulle ärdet avseom
invändningar.tidigare, intenämnts utansom

skattebeloppetBeräkningen av

följerskattebeloppetöverstigerspärrbeloppetdet beräknadeOm som
statligi lagen 1984:1052bestämmelsernatillämpningen omavav

permanentbostad såhushålletsskattskyldigesfastighetsskatt för den
nedsätt-beloppmed såför fastighetsskattnedsätts underlaget stortett

överstigerunderlaget inteutgården skattningsbeloppet att som
till lägredock inte bestämmasfårskatteunderlagetspärrbeloppet.

underlagsgränsen Tutgårskattbelopp denän motsvararatt som
inträffadet kanEftersommedmultiplicerad 1,5 attprocent. en

redovisadebegränsning enligt denifråga förskattskyldig kan komma
enligtskattereduktionmedgessamtidigtbegränsningsmodellen och

fall vid 1997-fastighetsskatt i vissareduktionlagen 1996:1231 avom
bådasamordna dessaanledningfinns dettaxeringar,2001 års att

tredjedärför infogas i 4 §regel börskattelindringar.former Enav
medgettsskattskyldigedeninnebördmedi nämnda lagstycket att om
minskasskattereduktionenskallbegränsningsregelnnedsättning enligt

nedsättningenskattebeloppmed det mot avsvararsom
till noll.nedförekommande fallskatteunderlaget, i

småhusmed flerFastigheter än ett

administreras påbegränsningsregel kanangelägetEftersom det är att en
uppgiftermed ledningskatteförvaltningeneffektivt krävssätt attett av

eller i registerskatteadministrativai de ärfinns systemen somsom
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åtkomliga för myndigheten har möjlighet fastställa i vilket småhusatt
den skattskyldige bor.som

kanDet förekomma det fastighetpå taxeringsenhet finns fleratt en
småhus fler värderingsenheterän småhus.ett Det tydligasteutgörsom

exemplet lantbruksenheter inteutgörs sällan kan ha fler än ettav som
småhus fastigheten.på de fallI det förekommer fler småhus lant-
bruksenheten det inte heller ovanligtär eller flera småhus hyrsatt ett ut
till någon utomstående. vilketI dessa hus, till fastighetenägarenav som
lantbruksenheten bosatt, enligt Riksskatteverketär inte möjligtär att
utläsa i befintliga skatteadministrativa Det dock möjligtärsystem. att
utläsa vilket småhus s.k. brukningscentrum. Finnsutgör det flersom
småhus på taxeringsenheten brukningscentrum huvud-motsvaras som
regel det småhus har åsatts det högsta taxeringsvärdet 8 kap.av som

fastighetstaxeringslagen3 § 1979:1152. kanDet förekommaäven att
fastigheter betecknats småhusenheter innehåller flersom som
värderingsenheter för småhus. Omfattningen torde dock jäm-vara
förelsevis begränsad, i fall i förhållande till det totala antalet små-vart
husenhcter.

allmäntRent det önskvärt underlagetär för fastighetsskatt/-att
skattebeloppet skall enligt begränsningslagen inte omfattarprövassom
andra småhus det där den skattskyldigeän bosatt, dvs.är
pennanentbostaden. finnsDet därför skäl föreskriva för det fallatt att
det på fastighet finns flera värderingsenheter småhus medutgören som
tillhörande tomtmark medges begränsning endast för den fastighets-
skatt den värderingsenhet för småhus med tillhörandesom avser
tomtmark har åsatts det högsta värdet. lantbruksenheterFör bör detsom
i allmänhet innebära begränsning medges för den skatt belöperatt som
på det småhus med tillhörande tomtmark enligt 8 kap. 3 §som
fastighetstaxeringslagen brukningscentrum.utgör

Fördelning nedsättningsbeloppetav

skattebeloppet för den skattskyldige jämförs med det spärrbelopp som
Överstigerberäknats. skattebeloppet spärrbeloppet nedsätts, som

tidigare, underlagetnämnts för fastighetsskatten med så beloppstort att
den skatt utgår på underlaget inte överstiger spärrbeloppet. de fallIsom
hushållets sammanlagda skattebelopp hänförligt till flerär än en av
hushållsmedlemmama de skall sambeskattas, fördelas nedsätt-som
ningen dem emellan i förhållande till och andel detvars ens av
sammanlagda underlaget för fastighetsskatt. figurI 9.6 exempelettges
på hur begränsningsregelns beräknings- och fördelningsregler fungerar.
Som tidigare redovisas förnämnts tydlighetens skull endast nedsätt-
ningen skatten i exempel och statistiska beräkningar.av
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9.6Figur Begränsningsregelns beräknings- och lördelningsregler

Sammanlagd inkomst 100 000
A B

25% 25%
Skatt 10 125 kr Skatt 10 125 kr

E
25%

Sammanlagd inkomst 100 000 Skatt 10 125 kr
C D

25% 0%
Skatt 10 125 kr Skatt 0 kr

Tillämpningen begränsningsregeln följande beräkning;av ger
A B C+D E+

ÄrInkomst 100 000 100 000 bosatt
Sparr 6% 9 975 6000 9 975 6000 på fastigheten
Skatt 20 250 2x 10 125 10 omfattas125
Nedsättning 10 27520 250-9 975 150 10 125-9 975

Nedsättningen fördelas i förhållande Endast C
till makamas sambeskattades in- del i bostadenäger
bördes andel hushållets totala och får därförav
skattebelopp. vårt fall fårI A och B hela nedsättningen
vardera 5 137,50 kr, dvs hälften var.

ochA B betalar vardera i skatt C betalar i skatt
A B C
10125 10125 10125

137,5-5 5 137,5 150- -
4987 4987 9975
Hushållen betalar lika mycket i skatt underlagsgränsen slutliga1,5 procent. Denx
fastighetsskatten för A och B avrundas till hela krontal i enlighet med 23 kap. 1 §
skattebetalningslagen 1997:483.

Fastigheten Sörgården 1:1 två makar, och ochA B,ägs gemensamt av
deras två C och till lika delar 25 vardera.söner, procentvuxna
Sonen C bor tillsammans med sin hustru inte del i fastig-D som äger
heten på bottenvåningen i den villan. Sonen inte bosatt påE ärstora
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underlagsgränsenfastigheten. begränsningsmodell i exempletI vår är
fastighetsskatt på 9 975till 665 000 kronor vilketsatt motsvarar en

taxeringsvärde påkronor. Fastigheten i exemplet har åsatts 2,7ett
fastighetsskatten till kr.miljoner kronor. totala uppgår 40 500 FörDen

underlaget för fastighetsskattvarje delägare i fastigheten innebär det att
därför tilltill 675 kronor ochskattebeloppet uppgår 10 125uppgår 000

exemplet tillkronor. Gränsbeloppet, inkomstgränsen, i 250 000är satt
varför deraskronor. Makama respektive C+D sambeskattasA+B

till grund förinkomst och skattebelopp skall läggasgemensamma
beräkningen. Begränsningstalet bestämts till Eftersomhar 6 procent.

får spärrbeloppet inteunderlagsgränsen uppgår till 665 000 kronor
understiga kronor.9 975

begränsningsgrundande inkomsten9.3.3 Den

begränsningsgrundande inkomsten bör så långt möjligt speglaDen
därförhushållets samlade betalningsförmåga. principiellt detRent vore

adekvat definiera den begränsningsgrundande inkomstenmest att som
hushållets disponibla inkomst, dvs. hushållets samlade förvärvsinkomst
och inkomst kapital efter skatt och inklusive olika bidrag.typerav av

principiella skällagstiftningsändamål bör dock bl.a.För man av
inkomstbegrepp,välja i skattelagstiftningen redan förekommandeett

uppfyller rättvisande bild betalnings-kravet på kunnaattsom ge en av
Ävenförmågan. hos hushållet. skatteadministrativa skäl talar för en

sådan ordning. Inkomstbegreppet bör därför utgå från något i beskatt-
ningssammanhang erkänt och lättadministrerat inkomstbegrepp.

Eftersom inkomstbegreppet, långt möjligt, bör spegla hushålletsså
aktuella betalningsförmâga, hushållets samlade beskattningsbaraär
förvärvsinkomst kommunalskattelagen inkomst kapitalenligt och av
enligt lagen statlig inkomstskatt det inkomstbegrepp enligt vårom som
mening ligger till hands. beskattningsbar förvärvs-Summannärmast av
inkomst och inkomst för begränsnings-kapital ligger till grundävenav
prövningen enligt den tidigare begränsningsregeln för skattomnämnda

Ävenlagen begränsning skatt. skattesystematiska1997:324 om av-
skäl kan därför tala för detta lämpligt inkomstbegrepp isägas äratt ett
detta sammanhang.

beskattningsbara inkomsten den taxerade för-Den motsvaras av
värvsinkomsten enligt kommunalskattelagen minskad47 § 1928:370
med beskattningsåret belöpande avgifter enligt lagen 1994:1744

allmänna egenavgifter och där-kommunalt grundavdrag. Detom som
efter för:återstår enligt 50 § lag, den beskattningsbarautgör, samma
värvsinkomsten. Motsvarande lagrum för inkomster för vilka utgår
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statlig inkomstskatt återfinns i statlig§ och lagen 1947:5765 9 § om
inkomstskatt.

Det valda inkomstbegreppet de sammanräknadeinnebär frånatt
inkomsterna näringsverksamhet och tjänst har avdrag gjorts förävenav
allmänna avdrag. Allmänna avdrag innefattar enligt kommunal-46 §
skattelagen underskott aktiv näringsverksamhet, periodisktt.ex. av
understöd, egenavgifter, vissa obligatoriska socialförsäkringsavgifter
och vissa premier för pensionsförsäkringar.

avdrag i huvudsak delarDessa sådana denutgörs av av samman-
räknade inkomsten ochinte omedelbart disponibla för hushålletärsom
bör därför inte föringå i det inkomstbegrepp skall ligga till grundsom
den begränsningsregel diskuteras här.som

Återläggning ränteavdragav

lämpligt inkomstbegrepp skall fastställas finns det anledningNär ett att
hur skall behandla ränteutgifter för vilka avdrag haröverväga man

medgetts i inkomstslaget kapital. ifrågasättas inte sådanakanDet om
ränteavdrag borde ingå i den begränsningsgrundande inkomsten.
Ränteutgifter huvudregel avdragsgilla de inteär även ärsom om en
omkostnad för intäktemas förvärvande. till avdrag därför iRätten är
princip oberoende på vilket skulden har uppkommit. Avdragsrättsättav
föreligger alltså lånet för förvärva skattefriaäven använts attom
intäkter, RÅfinansiering ellerpremieobligationer se 85 1:92t.ex. av
för bestrida personliga levnadskostnader, konsumtionslån seatt t.ex.
RÅ 84 1:44.

Hushållens föravdrag ränteutgifter i hög grad bostadslån. Detavser
kan enligt mening finnas förhindra situation därvår anledning ettatt en
hushåll hög skuldsättning, för förvärva bostad tillt.ex. att ettgenom en
pris egentligen överstiger hushållets inkomstförmåga, kommersom
ifråga för begränsning fastighetsskatten. enlighet sådantmedI etten av

borde de avdrag medgivits för ränteutgifter iresonemang som
inkomstslaget kapital ingå i den begränsningsgrundande inkomsten.
Som ytterligare skäl för medgivna ränteavdrag borde ingå i denett att
beskattningsbara inkomsten talar omständigheten det, nämntsatt som

möjligt lånefinansiera skattefria intäkter. Enligt dettaär attovan, syn-
borde det alltså inte möjlighet till hur lånesummansätt att- oavsettges

används skuldsätta syftesig i uppnå skattelindring.att en-
det fallI väljer använda sig begränsningsregel medattman av en

regional inriktning finns anledning behandlaöverväga ränteut-att att
giftema på det beskrivits Skälet härtill sådansätt är attsom ovan. en
reglering, med hänsyn till syftet, karaktären stödlagstiftninghar av
klädd i formen skattelag. Allmänt kan stöd- och bidrags-sägas attav
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behovsprövningföruttryckreglering i vissa avseenden somenger
börekonomiskt behov,visst behov, prövas,innebär när ettatt ett t.ex.

enskilde kan ha,denvissa åtagandeninte hänsyn till t.ex.tas som
föravdragskattelagstiftningen medgerEftersomskuldsättning. ränte-

därför dettaskulle detanvänds,hur lånebeloppetutgifter oavsett av
minskatränteutgifterdeanledning återläggaskäl finnas att som

tillför övrigtkommerliknandeinkomstslaget kapital. Ett synsätt
bostadsbidragsprövningen.ianvändsuttryck i det inkomstbegrepp som

förlorar dockränteavdragenbetraktelsesättet påbeskrivnaDet ovan
lösning inteväljeroch blir tveksamti betydelse somenom manmer

skatt-innebärlösningregional inriktning. Enhar tydlig attsomen
begränsningsregelomfattasfastighetsskatt kanskyldiga till enav

kommerområde där de bosattakaraktären det utgöraär attoavsett av
del reglernanaturligoch blirregelrätt inslag i skattesystemetett aven

begränsningsregelnutformningfastighetsskatt. Med denna avom
och bidrags-stöd-avgörande inslaginte finnas någotskulle det av

medgerskattesystemetdet gällanderegelverket. Eftersomtänkande i
vilkeninkomsttaxeringen,ränteutgifter vidavdrag för oavsett av

likforrnighets-starkatalar därförränteutgiften uppkommit,anledning
begräns-inkomstrelateradränteavdrag återläggsskäl mot att om en

påkaraktärenskattskyldigaskall tillämpas påningsregel oavsett
där de bosatta.området är

minskat in-ränteutgifterbefogat låtadetFrågan är att somom
kanbegränsningsgrundande inkomstendenkapital ökakomsten av

väljer.lösningvilkendärför beroendesägas typ manavavvara
avsnittenkommanderedovisar i deanalyser vide statistiskaI som

vari-bådadessaför enkelhetens skull endasthar vi använt ettoss av av
dettillMed hänsynbegränsningsgrundande inkomst.på attanter

i vårtstått i fokusmed direktivenperspektivet- i enlighetregionala -
ränteavdragdär medgivnadet inkomstbegrepphar viarbete, använt

begränsningsgrundande inkomsten.skall ingå i den

näringsidkareResultatjusteringsposter för

siktehuvudsakligendiskuteras härden skattelindringEftersom tarsom
finns detmed låga inkomsterför hushålllindra bostadskostnadenatt

i lageninkomstbegreppetjämförelser medtill vissa andraskäl om
bostadsbidrag.

in-inkomstenbostadsbidragsgrundandeDen utgörs summan avav
kommunal-tjänst enligtinkomstnäringsverksamhet ochkomst avav

inkomstskatt.statligenligt lagenkapitalskattelagen och inkomst omav
har dockbedömningenskatterättsligaVissa från den ansettsavsteg

och del idel i höjandenödvändiga varför vissa justeringar görs, enen
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sänkande riktning. de nämnda har viränteutgiftemaFörutom ovan
någon de justeringsposter avseende näringsidkare,övervägt om av som

tillämpas i bostadsbidragssammanhang bör dettaiäven tas upp sam-
manhang.

Skattelagstiftningen möjlighet till olika resultatreglerandeger
åtgärder i bostadsbidragssammanhang näringsinkomstersom gynnar
framför andra har i bostadssammanhang detinkomster. Det ansetts att
inte rimligt relativt omfattande möjligheter till resultatregleringär att av
inkomster från näringsverksamhet skall bedömningenpåverka av om

hushåll behöver stöd för klara sina boendekostnader eller inte.ett att
bostadsbidragsgrundandeDen inkomsten beräknas därför utifrån

näringsinkomsten justerad för vissa bokföringsåtgärder isom mer
påtaglig grad möjligheter till fördelar för näringsidkare jäm-ansetts ge
fört med löntagare i fråga bostadsbidrag. Näringsin-tillrättenom
komsten ökas därför periodiseringsfondermed årets avsättning till
respektive minskas med årets upplösning periodiseringsfonder, ökasav
med avdrag för utgift för pension intill halvt basbeloppett samtegen
ökas med ökning expansionsmedel och minskas med minskningav av

Ävenexpansionsmedel. avdrag för underskott från tidigare beskatt-
ningsår måste återläggas.

olika sammanhang har det dock ifrågasätts det rättvise-I om ur
synpunkt korrekt låta dessa bidragsgrundandeavdrag ingå i denär att

Framförallt har det med hänvisning till neutraliteten mellaninkomsten.
enskild näringsverksamhet och näringsverksamhet bedrivs i andrasom

ifrågasatts lämpligtformer det låta avdragen påverka denär attom
bidragsgrundande inkomsten jfr. SOU 128.1997:85, s.

sådana justeringar denMot begränsningsgrundande inkomstenav
talar omständigheten de, såvitt framkommit, skulle innebäraäven att

problembetydande administrativa för skatteförvaltningen. finnsDet
därutöver anledning befara idenna uppgifter deatt att typ av
skatteadministrativa inte alltid tillförlitliga, bl.a. eftersomärsystemen
de inte uppdateras efter omprövningar taxeringsbesluten. dennaAvav
anledning har det ifråga det lämpligt använda sigäven ärsatts attom av
de nämnda justeringspostema i bostadsbidragssammanhang. Vi har
underhand från Riksförsäkringsverket inhämtat dessa justerings-att

förorsakat eftersombekymmer uppgifterna inte alltid varit heltposter
tillförlitliga. denna bakgrund finnerMot vi dessa justeringsposteratt
inte bör återläggas och ingå i begränsningsgrundandeden inkomsten.
Slutligen finns det anledning framhålla för det fall inteatt att german
begränsningsregeln regional inriktning, sig de principiellagör ävenen
skäl gällande talar återläggning ränteutgiftermotsom en av som
minskat inkomsten kapital.av
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örmögenhets innehavF

Vi diskuterat förmögenhetsinnehav bör beaktas,har även menom
detta. delfunnit både principiella och praktiska skäl talar Föratt mot en

problembeskrivning ihushåll vi uppmärksammat i vårdeav som
kombinationen fastighetsskatt ochkapitel sannolikt justutgör

särskilt problem. delförmögenhetsskatt hänförlig till bostaden Enett av
möjligtvislikviditets- eller kostnadsproblemet för dessa hushåll kan

tillskrivas just kombinationen dessa skatter. Om förmögenhets-av
begränsningsregel för fastighetsskattinnehavet beaktas iäven en

för hushåll. harreduceras naturligtvis värdet regeln dessa Dessutomav
kostnadseffektivt ochdet visat sig eller mindre ogörligt på ettattmer

förrnögenhetsinnehav kantillförlitligt administrera ordning därsätt en
vidbeaktas. Vi därför valt inte beakta förrnögenhetsinnehavhar att

den begränsningsgrundande inkomsten.bestämmandet av

Sammanfattning

begränsningsgrund-Sammanfattningsvis det vår uppfattning denär att
aktuellaande inkomsten bör det taxeringsårets,utgöras av summan av

i beskattningsbara förvärvsinkomst och
inkomst kapital.av

regional inriktning används börOm begränsningsregel med ävenen
ochisumman av

iii ökas med belopp varmed inkomst kapital har minskats genomav
lagenavdrag för ränteutgifter i 1947:5763 § 2 mom. omsom avses

statlig inkomstskatt.

Storleken på bostadsfastighetens9.3.4

taxeringsvärde

sikte har sin grund iproblem begränsningsregeln skall påDet atttasom
taxeringsvärdenivån i områden med stark efterfrågan fritidshus såpå är
hög det medför svårigheter för den bofasta befolkningen,att vars
inkomster typiskt låga. Taxeringsvärdet för viss fastighetärsett en
bestäms dock faktorer: dels den allmänna värdenivån i dettvâav
område där fastigheten belägen och dels den aktuella fastighetensär
storlek och standard. Kännetecknande för de hushåll begränsnings-som
regeln utformas för de bosatta i område där den allmännaär äratt ett

Fastighetsskatteuttagetvärdenivån hög. kan därför bli högt ävenär om
de fastigheter de bosatta inte osedvanligt eller välpåär är stora

principiellt därför lämpligt formulerautrustade. detRent mest attvore
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skatteunderlagetkvalifikationsregeln underlaget iavseende termer av
i likhet med vadkvadratmeter värdeyta. Alternativt skulle somper man,

deti bostadsbidragssystemet utforma regeln såkunnagörs att
begränsningsgrundande underlaget för fastighetsskatt endast motsvarar

visst antalhela skatteunderlaget i de fall då värdeytan under-stiger ett
skall detkvadratmeter. fall överstiger dennade då värdeytanI gräns
faktiskabegränsningsgrundande skatteunderlaget fastställas detsom

begränsnings-maximalaskatteunderlaget multiplicerat med den
faktiska värdeytan.grundande värdeytan uttryckt andel densom av

framkommitmed Riksskatteverket har dockI våra samtal atten
komplicerad och kost-sådan ordning skulle mycket administrativtvarai

l uppgifter fastighetemasgenomföra. främsta skäletDet är attattsam om
föreslårDärförvärdeyta för närvarande inte ingår i taxeringssystemet.

E fastställs med avseendevi istället det aktuella kvalifikationskriterietatt
för fastighetsskatt.perrnanentbostadsfastighetens samlade underlagpå

,

gränsvärden och9.3.5 skaHur procentsatser
bestämmas

begränsningsregel skisseratsdenDe exakta konsekvenserna somav
för de olikaberor givetvis de värden väljerpå parametrarna:ovan man

ochBunderlagsgränsen, och gränsbeloppet, samt procentsatsema
enligtprincipiella övervägandendet följande diskuteras vilkaI som,

ställningstagandetill grund förkommitténs mening, bör ligga ett
deDiskussionen dels frånutgåravseende värdena dessa parametrar.

avsnittredovisats iregelverketallmänt hållna analyser sommer av
ochanalyser bl.a. inkomst-och dels från vissa statistiska9.3.1. av

inkomstskikt. inkomst-olika Detboendeförhållandena för hushåll i
analysernastatistiskabegrepp ligger till grund för de motsvaras avsom

kapitaloch inkomstbeskattningsbar förvärvsinkomst avsumman av
före för ränteutgifter.avdrag

Begränsningstalet B

fastighets-lindra de problemBegränsningsregelns syfte är att som
ibosattalåga inkomsterskatten medför för hushåll med ärsom

alltså finnasigfastigheter med höga taxeringsvärden. Det rör att enom
förfastighetsskatteuttagetlindring för hushåll för vilka permanent-

andelosedvanligt högandra hushållbostaden jämförelse mediutgör en
ställningstagandebörhushållsinkomsten. Utifrån detta synsätt ettav

uppgifter dengrundasbegränsningstalet,avseende värdet om
småhus.för hushåll bosatta ifastighetsskatteandelenallmänna nivån på

1%
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hushållfastighetsskatteandel här den fastighetsskatt,Med somavses
permanentbostaden, i förhållande till hus-bosatta i småhus betalar för

inkomsten denhållsinkomsten dvs. den begränsningsgrundande såsom
definierats ovan.

småhus fördelade medTabell redovisas hur hushåll bosatta iI 9.3 är
begränsningsgrundandeavseende fastighetsskattens andel denpå av

ialla hushåll under-inkomsten. tabellen framgår för hälftenAv att av
begränsningsgrundandefastighetsskatten denstiger 2,3 procent av

defmierats alla hushållinkomsten, såsom den För 75 procent avovan. ilEndast tio hushållden mindre 3,3 inkomsten.utgör än procent ettav av
har fastighetsskatteandel överstiger 5,1 procent.en som

Hushållens andel den begräns-Tabell 9.3 fördelning efter fastighetsskattens av
ningsgrundande inkomsten.

hushållför fastighetsskatteandelen FastighetsskatteandelAndel alla vilkaav
lägreän värdetdet angivna

10% 1,1%
20% 1,5%
25% 1,6%
30% 1,7%

i2,0%40%
2,3%50%
2,6%60%
3,0%70%

j3,3%75%
3,6%80% i
5,1%90%

från beräkningar.Källa:Storurvalet Inkomst-ochförmögenhetsstatistiken,Finansdepartementets
förutgörs förvärvsinkomst inkomst kapitalföreavdragAnm. inkomsten beskattningsbar och avav e

utgår hushálietsränteutgifter.Fastighetsskatten endast den skatt pennanent-somavser
ibostad.

fastighetsskatte-finns dock tydligt statistiskt samband mellanDet ett
Tabell framgårandelens nivå och hushållsinkomsten. 9.4Av ävenatt

permanentbostaden i kronor räknat ökarfastighetsskatteuttaget för iom
hushållsinkomst så fastighets-genomsnittligt med stigande ärsett

Åinkomster. hushåll medskatteandelen lägre för hushåll med högre För
kronorbegränsningsgrundande inkomst 250 000 uppgår denöveren

genomsnittliga till mindrefastighetsskatteandelen Dessaän tre procent.
siffror hushåll i småhus medgäller alla bosatta äganderätt.

i småhus med relativtvi på hushåll bosatta högaKoncentrerar oss
genomsnittliga fastighetsskatteandelentaxeringsvärden finner vi denatt

dock särskilt påtaglighögre i alla inkomstklasser. Skillnaden förärär
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hushåll med inkomster under genomsnittet. Tabell redovisas denI 9.5
fastighetsskatteandelen for hushållgenomsnittliga i olika inkomstskikt

bosatta i fastigheter för vilka taxeringsvärdet överstiger 000665
kronor. Omkring alla småhusfastigheter i riket har15 procent ettav

itaxeringsvärde överstiger denna nivå. hushåll bosattaFörsom som
dessa fastigheter och inkomster understiger kronor uppgår250 000vars
den genomsnittliga fastighetsskatteandelen till eller6 Förprocent mer.
de hushåll befinner sig i inkomstfördelningens dvs.mitt, runtsom

kronors,350 000 och bosatta i småhus med taxeringsvärdenär över
till665 000 kronor uppgår den genomsnittliga fastighetsskatteandelen

mellan och3 4 procent.
begränsningsregel bekrivits här främst avseddDen är attsom

åstadkomma lindring fastighetsbeskattningen med lågai for hushållen
inkomster. Därför det väsentligt sambandet mellan fastighets-är att
skatteandelens nivå och hushållsinkomsten beaktas värdet pånär
begränsningstalet ska fastställas.

5 genomsnittligauppgiñer densiffra skiljer sig betydligt från deDenna om
detkapitel. Orsaken delvisinkomstnivån i riket redovisats i tidigare är attsom

den beskattningsbara förvärvs-inkomstbegrepp används härsom avser
medanavdrag för ränteutgifter,inkomsten och inkomst kapital foreav

ochsammanräknade förvärvsinkomstenuppgifterna i kapitel och den65 avser
det genomsnittinkomst kapital. Ytterligare förklaring är att somav en

uppgifterredovisas i småhus, medan dehär enbart hushåll bosatta somavser
hushåll.redovisats i tidigare kapitel allaavsett
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hushållhushållsinkomst, i olikaforGenomsnittlig fastighetsskattTabell 9.4 m.m.
hushåll småhus med äganderätt.inkomstklasser. Alla bosatta i

hushållhushåll GenomsnittförallaAndel allaav
Fastighets-Fastighets-Taxerings-i varje kumulerad
skatt/värde skattandel Inkomstlnkomst- inkomst
inkomst10001000klass klass

66,4%66734562,5% 2,5% 170 50-
8,8%6224422100 3,0% 5,5% 7750-
5,1%419 611210.5% 128100 150 5,0%-
3,6%428 623118,7% 177150 200 8,2%-

399 3,0%225 440 6250 29,4%200 10,7%-
2,7%037274 481 7250 300 9,6% 39,0%-
2,3%509 395326 7300 350 8,9% 47,9%-

625 2,1%527 757,2% 376350 400 9,3%-
2,0%8 113425 564400 450 9,5% 66,7%-
1,8%584 8355474450 500 8,1% 74,8%-
1,8%9 11363280,8% 524500 550 6,0%-
1,7%649 9350573550 600 4,4% 85,2%-
1,7%128703 1088,3% 624600 650 3,1%-
1,7%728 10504673650 700 2,5% 90,8%-
1,6%312724 7902,0% 92,8%700 750-

613 1,6%80694,3% 773750 800 1,5%-
1,6%854 12330823800 850 1,1% 95,4%-
1,5%12041874 846900 0,8% 96,2%850-
1,4%872 1253096,8% 922900 950 0,6%-
1,4%879 1260797,3% 975950-1000 0,5%
1,0%1122 1634417751000 2,7% 100,0%-
1,9%8097410 559cza1235000Alla

hushåll
beräkningar.från FinansdepartementetsStorurvalet ochförmögenhetsstatistiken,Källa: Inkomst-

Hushállsinkomsten förvärvsinkomstoch inkomstbeskattningsbarAnm. definierad avsom
ränteutgifter.kapitalföre avdragför

fastighetsskattenmellanovägdagenomsnittet kvoten1För varje inkomstklassredovisasdet av
vägthushâllsinkomsten hushåll Genomsnittetför samtligaför i respektiveklass. ettoch alla

hushåll dividerad medfastighetsskattenför allagenomsnittligagenomsnittmotsvarandeden
hushåll.förgenomsnittsinkomsten alla
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hushållhushållsinkomst, i olikafastighetsskatt forTabell 9.5 Genomsnittlig m.m.
småhusHushåll med taxeringsvärdei med äganderättinkomstklasser. bosatta

665 000 kronor.över
hushållhushåll förAndel alla Genomsnitt allaav

Fastighets-Taxerings- Fastighets-i varje kumulerad
värde skattskattlnkomst- inkomst andel inkomst

inkomst1000klass 1000klass
1016 14919 157,5%120- 50 1,3% 1,3%

25,2%116 16419100 1,1% 2,4% 78 150-
11,6%127 935 13490100 150 1,9% 4,3%-

932 13379 7,9%177150 200 3,3% 7,6%-
5,9%875 127804,8% 12,4% 225200 250- .
4,9%908 13089250 300 6,0% 18,4% 274-

12602 3,9%326 890300 350 6,6% 25,0%-
3,3%896 12661400 7,2% 32.2% 375350-
2,9%425 888 12428400 45l 9,5% 41,7%-
2,6%892 1236950,5% 475450 500 8,8%-
2,5%921 13036500 550 8,2% 58,7% 525-
2,4%923 1307165.3% 574550 600 6,6%-
2,2%624 948 13428600 650 5,8% 71,1%-
2,1%985 14033700 4,8% 75,9% 674650-
2,1%016 1436580,3% 724 1700 750 4,4%-

14 2,0%774 1024 608750 800 3,6% 83,9%-
1,9%1065 15320850 2,8% 86,7% 823800-
1,8%031 147142,1% 88,8% 874 1850 900-

145 1,7%920 1057 15900 950 1,7% 90,5%-
012 1,6%975 1053 15950-1000 1,5% 92,0%

1,2%1331 194241000 8,0% 100,0% 1753-
2,3%968 13799ca 312000hushåll 588Alla

från beräkningar.fönnögenhetsstatistiken,FinansdepartementetsKälla:Storurvalet Inkomst-och
Hushállsinkomsten förvärvsinkomstoch inkomstdeñnierad beskattningsbarAnm. avsom

kapitalföre avdragför ränteutgifter.
fastighetsskattengenomsnittet kvoten mellanFör varje inkomstklassredovisasdet ovägdal av

hushållsinkomsten hushåll Genomsnittetför vägtklass. samtligaoch för alla i respektive ett
hushållför dividerad medfastighetsskatten allagenomsnittmotsvarandeden genomsnittliga

hushåll.förgenomsnittsinkomsten alla

Underlagsgränsen T

sikte berör typisktbegränsningsregeln påproblemDe setttarsom
taxeringsvärden.med relativt höga Dettahushåll bosatta i fastigheter

relativttaxeringsvärdet börtalar för gränsvärdet avseende sättasatt
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högt. Som påpekats tidigare innebär dock högt gränsvärde medett
avseende på underlaget ökad risk för hushåll med mycket lågaatten
inkomster, bosatta på fastigheter med måttliga taxerings-ärsom mer
värden, begränsningsregeln kommer debiteras fastighetsskatttrots en

överstiger hushållsinkomsten.B förhållandeDetta talarprocentsom av
för taxeringsvärdegränsen inte bör alltför högt. Vi vill dockatt sättas
återigen påpeka i de fall fastighetsskatteandelendär hög,att är trots att
underlaget för skatten relativt måttligt, grundproblemet den lågaär är
hushållsinkomsten.

Som underlag för ställningstagande avseende underlagsgränsensett
nivå redovisas i tabell småhusfastighetemas9.6 fördelning med avse-
ende på taxeringsvärdet. Uppgifterna enbart småhusfastigheteravser

i fastighetstaxeringssystemet klassade permanentbostäder,ärsom som
dvs. fastigheter med typkod 220.6 hälftenFör alla småhusfastigheterav
uppgår taxeringsvärdet till mindre 412 000 kronor och för 75än

beståndet taxeringsvärdet lägre kronor.565 000 Endastärprocent änav
tionde fastighet i hela riket har taxeringsvärde överstigerettvar som

750 000 kronor.

SmåhusfastigheternasTabell 9.6 fördelning påmed avseende taxeringsvärdet.
småhusEnbart med typkod 220 permanentbostadshus.

småhusAndel alla för vilkataxeringsvärdet Taxeringsvärdeav
understigerdet angivnavärdet 1000-taIs kronor
25% 287
50% 412
70% 528
75% 565
80% 610
90% 752
Källa: SCB, Fastighetstaxeringsregistret 1997.

Endasten mindre del alla fastigheter med höga taxeringsvärden ärav
dock belägna i områden omfattas de problem den härsom av som
beskrivna begränsningsregeln sikte på. många fallI det sigrörtar om

fastigheter och/eller fastigheter med hög utrustningsstandardstora
belägna i områden där hushållens inkomstförhållanden generellt ärsett
mycket goda. Följaktligen krävs ytterligare underlag för ställnings-ett
tagande avseende underlagsgränsen.

6 Eftersom typkodningen inte har någon praktisk betydelse i skattesamman-
hang eller liknande typkodningen inte alltid korrekt information deger en om
enskilda fastigheternas nuvarande användning. denna analysI helasom avser

ifastighetsbeståndet har det dock endast marginell betydelse.
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avseende taxeringsvärdenafram uppgifterDärför har vi tagitäven
uppfyllerde värdeområdenbelägna inomför de fastigheter är somsom

formulerats i kapitelkvalifikationskriterier 6. Dengeografiskade som
ifastigheter belägnaför degenomsnittliga taxeringsvärdenivån ärsom

kronor. småhustill 540 Förområden tabell 6.1 uppgår 5dessa se ett
taxeringsvärde pådetkvadratmeter värdeytamed 120 motsvarar ett

variationer dettagivetvis betydandefinns665 000 kronor. Det runt
avseende taxerings-kriteriumdessa områden.genomsnitt inom Det

skälavgränsningen dock,grund förvärdenivån låg till av somvarsom
regionalatilltaget. Utifrån dettaredovisats i kapitel relativt generöst

från endast hushållrimligt utgåperspektiv det därför ärär att att som
eller betydligttaxeringsvärden i närhetenfastigheter medbosatta på av

skattelindring.genomsnitt bör medgesdettaöver en .
inte fårinnebär fastighetsskattenbegränsningsregelFörslaget till att

den normaltunderstigerned till belopp uttassättas ett summa somsom
Begränsningsregelnunderlag på kronor.fastighetsskatt för Ti ärett

betalaalltid förutsätts kunnahushållmed ord utformad såandra att ett
underlagsgränsen. Dennafastighetsskatt motsvarande 1,5 procent aven

fastställs.underlagsgränsenockså beaktasregelverket böraspekt närav
begränsningsregeln och bostads-mellanfinns det vissa likheterHär

nämligen också konst-Bostadsbidragsreglemabidragsreglema. är
boendekost-bära delförutsätts kunnaruerade så hushålletatt aven

utformade allareglerna sånärvarandenaden bidrag. För är attutan
plus viss delkronor i månadenbetala 000hushåll förutsätts kunna 2 en

varieraroch beloppkronorboendekostnaden mellan 2 000 ett somav
boende-med två barn medhushållantalet barn i hushållet. Ettmed en

fyrarumslägenhetgenomsnittshyran förkostnad motsvarar ensom
kronorförutsätts för 3 420kronor5 490 svara

boendekostnaden.deldock endastFastighetsskatten utgör en av
i bostads-begränsningsregelnprincip iSkulle vi tillämpa somsamma

fastighetsskatten,skulle den nivå påpunktbidragssystemet på denna
deldenbära, endasthushåll förutsätts kunnaalla motsvara avsom

det data-fastighetsskatten. Utifrånmotsvarasboendekostnaden avsom
andel5.38 vi beräknat huravsnitt haranvändes imaterial stor avsom

hushållföri genomsnittfastighetsskattenboendekostnaden utgörsom
iförutsättningarbygger påi småhus. Beräkningarnabosatta somsamma

för antagandenkänsliga degivetvis mycketavsnitt Resultaten5.3.2. är
bostadslånenvi frånbelåningsgraden. Om utgåravseende attgörssom

7 genomsnitts-boendekostnadmedhushåll med barn,Ett motsvararett somen
forkronor, förutsättsijanuari 4 450för trerumslägenhet 1999,hyran svaraen

Centralbyrån SCB.Källa: Statistiskakronor.2 975
3 inkomstundersökning,hushålls- och SCB.års1996
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uppgår till belopp motsvarande hela taxeringsvärdet så uppgårett
fastighetsskattens andel boendekostnaden till 12 iprocentav genom-
snitt för alla hushåll bosatta i småhus. I de fall då fastigheten obe-är
lånad dock fastighetsskatten för betydligt högre delsvarar en av
boendekostnaden. frånUtgår vi fastigheterna helt obelânadeäratt
skulle fastighetsskattens andel boendekostnaden uppgå till 21av

enligt våra beräkningar. Utifrån dessa beräkningar kan vi alltsåprocent,
dra slutsatsen fastighetsskatten uppgår till mellan 12 och 21att procent

boendekostnaden for hushåll bosatta i småhus.av
Som konstaterades uppgår den boendekostnad, iovan som man

bostadsbidragssammanhang förutsätter tvåbarnshushåll bosatt iatt ett
fyrarumslägenhet med genomsnittlig hyra ska betala bostads-utanen

bidrag, till 3 kronor420 månad. Utifrån beräkningarna kanper ovan
fastighetsskattens andel detta belopp uppskattas till mellan och410av

kronor720 månad belopp,Dessa respektive410 kronor720per per
månad, den fastighetsskatt normalt underlagmotsvarar tas ut ettsom

mellan 328 000 respektive 576 000 kronor.
förhållandeDetta bör tillsammans med de uppgifter som presen-

avseende den genomsnittliga taxeringsvärdenivån iterats attrak-ovan
tiva fritidshusområden det slag beskrivs i kapitel ligga tillav som
grund för ställningstagande i frågan underlagsgränsens nivå.ett om

Gränsbeloppet avseende hushållsinkomsten

Gränsbeloppet i begränsningsregeln motiveras skattelindringattav en
endast bör medges hushåll lågamed inkomster. redanSom påpekats

fastighetsskatten för hushåll iutgör högre inkomstlägen i regel en
relativt låg andel hushållsinkomsten, fastighetsskatteuttagetävenav om
i kronor räknat i allmänhet relativt högt se tabellär 9.4. för-Detta
hållande gäller dock endast genomsnittligt finnsDet hushållävensett.
med relativt goda inkomster för vilka fastighetsskatteandelen hög seär
tabell 9.7. Dessa hushåll kan dock inte i behovanses vara av en
lindring i fastighetsskatten. Därför bör endast hushåll med inkomster
under viss nivå, gränsbeloppet, komma ifråga för begränsningen en av
fastighetsskatten.

9 hushålletFör med barn bosatt i trerumslägenhet med genomsnittligett en
hyra kan motsvarande belopp uppskattas till mellan 360 och kronor.625
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6överstigerfastighetsskattenför vilkaHushåll helheti riketTabell 9.7 som
hushållsinkomsten.procent av

hushållFastighetsskatt/ AntalFastighetsskattlnkomstklass
kumuleratinkomstklassi varjeinkomst

4015740157113,8%6 2870 50-
5897030 43278%8 06650 100-

94 213886236.7%10332100 150-
107099886126,6%79813200150-
11328618766,9%18323250200-
1159652 6797,1%945250 300-

661696 11716,6%23 074300 350-
11870204116,4%98225400350-

119 2595576,8"/o41533450400- v
119 7705116,5%32 915450 500-

9281191586,8%37 212500 550-
120 0311036,9°/o18143600550-
120 044135,9%40 134650600-
120 1451016,1%04045650 700-
120 1803510,7%73 755700 750-
120 226467,0%30761800750-
120 2411515,6°/141 758800 900-
120 283429.0%949801000900-

330120478,5%135 0821000-
beräkningar.Finansdepartementetsförmögenhetsstatistiken,från ochStorurvalet Inkomst-Källa:

inkomstklasseruppgiftervarför deurvalsundersökningSiffrornabyggerAnm. avsersomen
Uppgifterinomunderiag. parentesstatistiskthushåll osäkertbyggerlitet antal ettmed ett

observationer.än 30mindrebygger

vilkahushåll förfördocksådankonsekvens är attgränsEn enav
begränsningsgrundandedenöverstiger Bfastighetsskatten procent av

denkangränsbeloppetnärhetensig ibefinnerochinkomsten avsom
till bliupphovbegränsningsregelnmarginaleffektemaökning i gersom

få hushåll idock mycketdettabell 9.7framgårbetydande. ärSom av
ochkronoröverstiger 250 000inkomsterhelhetriket varsvarssom

sigfaktum detDetöverstiger 6 rörfastighetsskatteandel attprocent. om
redovisas ide skattningarvisserligeninnebärliten att somgruppen

genomsnittet relativthushåll med inkomster äravseende övertabell 9.7
redovisas i tabellen skulle under-siffrordeosäkra. Men även somom

femtio skullemycket såmed såantaletverkligadetskatta procentsom
samhällsekonomiska konse-hushåll.relativt få Desigdet röra om

därför kunna bortse från, åtminstonebör viproblemdettakvenserna av
nivå alltförfastställs till liggerbegränsningstalet intelängeså en som
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långt under Konsekvenserna för de hushåll berörsprocent.sex som av
dessa marginaleffekter bör beaktas avtrappningstalet, fastställs.när

Avtrappningstalet Q

Avtrappningstalet, bestämmer hur snabbt nedsättningen ska trappas
ned inkomsten överstiger gränsbeloppet.när högreJu detta tal destoär

blir marginaleffektema för de hushållstörre befinner sig i närhetensom
gränsbeloppet. lägreEtt tal innebär dock fler hushåll berörsattav av

avtrappningen. Av vad framkommit dock antalet hushållärsom ovan
med fastighetsskatteandel överstiger det föreslagna begräns-en som
ningstalet och med inkomster det föreslagna gränsbeloppetöver mycket
begränsat. Avtrappningstalet bör därför i första hand så densättas att
ökning i marginalskatten gränsbeloppet upphov till för vissasom ger
hushåll blir måttlig.

9.3.6 Vad blir utfallet för enskilda hushåll

Med hjälp vissa typexempel ska vi här illustrera konsekvensernaav av
denna begränsningsregel för enskilda hushåll med olika inkomst-
förhållanden och boendeförhållanden. När det gäller hushållsinkomsten
har vi studerat utfallet för hushåll i olika inkomstlägen avseendetre
den begränsningsgrundande inkomsten: 220 000, och160 000 90 000
kronor år. Av samtliga hushåll bosatta i småhus harär egetper som
omkring 25 hushållsinkomstän ligger under 220 000procent en som
kronor år. Ungefär 5 har hushållsinkomst liggerprocentper en som
under 90 000 kronor år. För och dessa hushållskategorierper var en av
har vi beräknat effekterna begränsningsregeln vid olika nivåertreav
underlaget for fastighetsskatt: 660 000 kronor, kronor770 000 och l
miljon kronor.

I våra beräkningar har vi frånutgått två värden avseende
underlagsgränsen, kronorT: 665 000 respektive 500 000 kronor. Vad
gäller de övriga har vi frånutgått beloppsgränsenparametrarna att sätts
till 250 000 kronor begränsningstalet, till 6samt att sätts procent.
Avtrappningstalet, inte aktuellt i de exempel redovisasär här.som
Resultatet beräkningarna redovisas i tabell 9.8.av

För hushåll begränsningsgrundande inkomstett uppgår tillvars
220 kronor000 år och permanentbostad har taxeringsvärdeettper vars
på miljon1 kronor skulle fastighetsskatten ned med 800 kronor1sättas

år, till 13 200 kronor. Fastighetsskattens andel hushållsin-per av
komsten skulle därmed komma uppgå till 6 efter nedsättningatt procent
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underlaget forOm fastighetsskatt uppgår till mindre 880 000än
kronor kommer dock fastighetsskatten, andel den begräns-som av
ningsgrundande inkomsten, understiga för hushåll med6att procent
denna inkomstnivå. kommer därmed inte medges någonDe att
nedsättning fastighetsskatten begränsningstalet, fastställsi så länge
till 6 procent.

hushållTabell 9.8 Begränsningsregelns effekt för olika typer av
T665 000 T500 000

Hushálls- Fastighets- Ned- Fastighetsskatt Ned- Fastighetsskatt
inkomst skattensandel sättnings- andel sättnings- andelsom av som av
kronor hushállsin- belopp hushállsin- belopp hushállsin-av

före kronor/är kronor/år efterkomsten komstenefter komsten
nedsättning nedsättningnedsättning
procent procent procent

Taxeringsvärde 660000kr, fastighetsskatt före nedsättning 9 900
90 000 11.0 11.0 4000 2 8.3
160000 6.2 0 6.2 300 6.0
220000 4.5 0 4.5 0 4.5
Taxeringsvärde fastighetsskatt före770000kr, nedsättning 11 550kr
90 000 12.8 050 8.31 575 11.1 4
160000 7.2 1 6.2 1950 6.0575
220000 5.3 0 5.3 0 5.3
Taxeringsvärde fastighetsskatt före1 000000kr, nedsättning 15000
90 000 16.7 025 11.1 7 500 8.35
160000 9.4 025 6.2 400 6.05 5
220000 6.8 1800 6.0 1 800 6.0

Centralbyrån,Källa:Statistiska beräkningar.egna
taxeringsvärdeniváerna nivåerAnm: De ungefär används 5.3.de i avsnitttre motsvarar som

utgårfrånBeräkningarna uppgårgränsbeloppet, 250000 kronor begränsnings-att samt att
uppgårtalet, 6 procent.

Hushållet med begränsningsgrundande inkomst på kronor160 000en
kommer dock erhålla nedsättning fastighetsskatten dåävenatt en av
underlaget för fastighetsskatt uppgår till kronor. Nedsättningen770 000

fastighetsskatten uppgår i detta fall till kronor år vilket1 575av per
resulterar fastighetsskatteuttagi kronor.på 9 975 Dettaett motsvarar
6,2 den begränsningsgrundande inkomsten. Anledningen tillprocent av

fastighetsskatten, begränsningsregeln, överstiger 6att trots procent av
inkomsten den regel innebär inte får resultera inedsättningenär attsom

skatteuttaget understiger Skulle1,5 underlagsgränsen, Tatt procent av .
underlaget fastighetsskatttill miljon kronor skulletilluppgå l
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Även nedsättningen itill år.nedsättningen uppgå 025 kronor5 omper
fastighetsskatte-fall skullekronor räknat blir betydligt högre i detta

till kronor vilket 6,2uppgå 9 975 procentmotsvararuttaget av
begränsningsgrundande inkomstinkomsten. hushåll medFör ett en

miljon kronorkronor och underlag för fastighetsskatt 190 000 ett
fastighetsskatten uppgår tillinnebär denna del regelverket 11,1attav

inkomsten efter nedsättning.ävenprocent av
beloppet,Skulle underlagsgränsen fastställas till det lägre 500 000

fastighetsskatten efter nedsättning komma 6kronor, skulle närmare
för hushåll medden begränsningsgrundande inkomsten ävenprocent av

begränsningsgrundandemycket låga inkomster. det fall då denI
fastighetsskattenkronor år skulleinkomsten 160 000motsvarar per

inkomsten hurefter nedsättning uppgå till 6 oavsettprocent stortav
hushållsinkomsten liggerunderlaget för fastighetsskatt Om runt

andel den begräns-kronor år kommer fastighetsskattens90 000 avper
överstiganingsgrundande inkomsten dock fortfarande kunna 6 procent,

nedsättningen.trots
inkomsthushåll med begränsningsgrundande på 220 000För en

effektkronor skulle nivå på dock inte ha någon pålägre Ten
Orsakenfastighetsskatteuttaget, så länge fastställs till 6B ärprocent. att

mindrefastighetsskatt på 665 000 kronor1,5 utgör änprocent aven
inkomst på kronor.6 220 000procent av en

detaljerade uppgifter hur utfallettabell redovisasI 9.9 mer om
olika inkomstnivåer nivåer under-varierar mellan hushåll med och på

laget för fastighetsskatt. Tabellen bygger på förutsättningarsamma som
analyserna ovan.
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hushållsinkomstenTabell 9.9 Nedsättningsbeloppet nivå på och under-vid olika
laget till fastighetsskatt. Kronor.

Hushållsinkomst
Taxeringsvärde 400000 500000100000 250000

800000 2 025 0 O0
200000 0 O1 8 025 3 000

1600000 0 014025 9 000
02 000000 20 025 15000 0

2 400000 0 026 025 21 000
2 800000 3 000 032 025 27 000
3 200000 38 025 33 000 9 000 0

03 600000 44 025 39 000 15000
4 000000 000 00050 025 45 000 21 5

Centralbyrån,Statistiska beräkningar.Källa: egna
utgår från uppgårBeräkningarna 665000 gräns-Anm. undertagsgränsen, till kronor,att

250000beloppet, kronor,begränsningstalet, 6 avtrappningstalet, tillprocentsamt
procent.

Processuella frågor9.3.7 m.m.

processuell skatteadministrativ synvinkel aktualiseras fråganUr ochen
lindring fastighetsskatten utformad begränsnings-om en av som en

regel, bör tillämpas initiativ skatteförvaltningen s.k.på eget genomav
officialprövning förutsättaeller tillämpningen regeln bör någonavom
form initiativ från den enskildes sida.av

grundläggande tanken bakom begränsningsregelnDen är att
fastighetsskattens specificerade inkomst-storlek för hushåll med vissa
och bosättningsförhållanden, överstiga viss andelinte skall en av
hushâllsinkomsten. Regeln inte får understigaspärrbeloppet 1,5attom

från tanke.underlagsgränsen, undantag dennaärprocent ettav
Därför framstår begränsningsregeln träder meddet naturligt attsom
automatik. likhet med vad för den befintliga begränsnings-gällerI som
regeln för skatt, lag begränsning skatt och lagen1997:324 om av

skattenedsättning for fastighetsskatt i vissa fall vid1996:1231 om
1997-2001 års taxeringar, båda tillämpas ex officio skatte-avsom
förvaltningen, det fråga komma till med vissaär rättaattom
oönskade konsekvenser skattelagstiftningen. skäl talar såledesDettaav
for begränsningsregel bör tillämpas initiativ skatte-att egeten av
förvaltningen.

finns principiell förDet ytterligare skäl talar attett natur som enav
automatik. Eftersom enskildasbegränsningsregel bör tillämpas med

förmåga till information och sig i komplicerade regel-sig sättaatt ta
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verk varierar högst väsentligt, finns det likabehandlingsskäl anled-av
ning tillämpa begränsningsregel med automatik på samtliga deatt en

Ävenskattskyldiga uppfyller de villkoren. dennauppsattasom om-
ständighet talar alltså för officialprövning.en

Slutligen talar skatteadministrativa skäl med tyngd för sådantstor ett
förfarande. inte oväsentlig fråga i vårt arbete söka finnaDet är atten en
kostnadseffektiv och praktiskt genomförbar lösning. Företrädare för
Riksskatteverket har den skatteadministrativaRSV uppgett att
hanteringen begränsningsregel förenklas betydligt med ettav en
officialförfarande kan hanteras maskinellt skatteförvaltningenssom av
ADB-system. lägre kostnader blir följden jämfört med andraAvsevärt
former förfaranden eftersom den manuella hanteringen blir kraftigtav
begränsad. ADB-baserat officialförfarande därförEtt enklast ochär

kostnadseffektivt administrera. det fall begränsnings-Förmest att en
regel regional troligen för-inriktning väljs, maskinelltutgörutan ett
farande förutsättning för begränsningsregel.absoluten en

Sammanfattningsvis talar alltså både principiella och praktiska skäl
för ADB-baserat officialförfarande.ett

begränsningsregel det redovisade slaget och tillämpasEn av som
medförmaskinellt dock vissa ofullkomligheter. kan före-Det t.ex.
ikomma Sverige bosatta skattskyldiga till fastighetsskatt visserligenatt

förvärvs- och kapitalinkomster,har dessa inkomster- beroendeattmen
utformningen olika dubbelsbeskattningsavtal ochpå mellan Sverigeav

andra inte skall beskattas i Sverige. Vi vill särskilt detpeka påstater -
finnsfallet det enskilda bosatta i Sverige och förvärvs-äratt som som

arbetar i nordiskt land. tydligt exempel arbetsmarknadenEtt ärett annat
i Skåne där enskilda kan i medanbosatta Helsingborgt.ex.vara
förvärvsarbetet utförs i Helsingör.

enlighet medI det nordiska dubbelbeskattningsavtalet skall sådana
förvärvsinkomster inte beskattas i Sverige jämfört medArt 15 Art 25
punkt 6 Se Art 19. Följden kan bli i Sverige bosattäven t.ex. att en
enskild skattskyldig fastighetsskatttill omfattas begräns-ärsom av
ningsregeln i fråga hakan avsevärda tjänste-trots att personen
inkomster, endast beskattas i Danmark.som

situationDenna uppstår emellertid inte i de fall dubbelbeskatt-ett
ningsavtal föreskriver den utländska inkomsten skall beskattas iatt
Sverige och i stället avräkning skall medges för den erlagda utländska
skatten. Inkomsten kommer i detta fall till beskattning iatt tas upp
Sverige och påverkar beräkningen den begränsningsgrundandeav
inkomsten. reduceras detta slag ofullkomlighetDessutom i någonav

i de fallmån gränspendlare skall sambeskattas meden en person som
uppbär inkomster beskattas i Sverige. statsfinansielltUr ettsom
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konstruktionbegränsningsregelnsperspektiv har denna svaghet ityp av
knappast betydelse.någon

gällde föreenligt de reglerAntalet s.k. gränsgångare i Skåne, som
och med detillden januari 1996, uppskattades 2 000 I1 attpersoner.ca

bor i Sverige ochoförmånliga förreglerna är personer somnya mer
antalet i fallarbetar till handsi Danmark ligger det nära vartatt anta att

utvecklas i södraframtida arbetsmarknadeninte högre idag. denHurär
nuläget.Sverige dock svårt bedöma iär att

ofrånkomligaofullkomligheteroch andraDenna ärtyper av
skallbegränsningsregelnkonsekvenser starka önskemåletdet attav

förenklade taxeringen.maskinellt inom för denkunna hanteras ramen
förfarande får dockmed sådantadministrativa fördelarnaDe ett anses

exemplifierats Alternativetsådan brist utgörsuppväga avovan.en som
lösning bedöms dockansökningsförfarande. sådanEnt.ex. ett som
skäl.olämplig både principiella och praktiskaav

lagtekniska lösningen9.3.8 Den

konstruerad så denredovisats i avsnittetBegränsningsregeln är attsom
skall bestämmas enligtträder det skatteuttagin och begränsar som

skälfastighetsskatt. Skattesystematiskalagen statlig1984:1052 om
materiell delskalltalar för begränsningsregelatt avses som enen

utformasreglerna skullereglerna fastighetsskatt. Om som enom
fastighetsskattefrågor skulleskulle det innebäradebiteringslag att

statligi lagen 1984:1052olika strukturella nivåer, delshanteras på om
skattenedsättning förfastighetsskatt, dels i lagen 1996:1231 om

taxeringar delsfastighetsskatt fall vid års ochi vissa 1997-2001 genom
administrativa aspekter detbegränsningslag. lagtekniska ochUr ären

del densannolikt fördel de olika reglerna enbart ses som en aven om
lagteknisktBegränsningen bör därför utformasmateriella regleringen.

fastighetsskatt. Reglernaunderlaget förnedsättning omsom en av
fastighetsskatten bör återfinnas ibegränsning underlaget för enav

geografiskade eventuellasärskild lag. lagen börI även anges
kvalifikationsregler bör gälla.som
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geografiskaBegränsningsregel10 utan

kvalifikationskriterier

geografiskabegränsningsregelståndpunkt: EnKommitténs utan
problemgenerelladetlösning påkvalifikationskriterier skulle ge en

inkomstermed lågamedför för hushåll ärfastighetsskatten somsom
sådantaxeringsvärden. Medmed högai fastigheterbosatta en

rättviseproblemochprecisions- ärdelösning skulle även som
kvalifikationskriteriergeografiskamedlösningförknippade med en

generelladiskussion dettagenomgripandeundvikas. En avmer
iutredningsarbete,vårt fortsattaåterkomma till iproblem vi attavser

förgrundbör ligga tillprincipermed de allmännasamband att som
behandlas.fastighetsbeskattningenden löpande

medförfastighetsskattenproblemkapitel deframhölls i 3Som är som
högafastigheter medibosattainkomsterför hushåll med låga

problem,generell Dessaavseendenvissataxeringsvärden i natur.av
skattutformadfastighetsskattenhar sin grund i äratt enensomsom

hushåll bosattabaraandra ord intemedavkastning, beröricke-monetär
taxeringsvärde-låg ochinkomstnivånden allmännai områden där är

därbosatta ihushållvissa tätorterhög. omfattar störrenivån De ävenär
överlåtelse-och därgodarelativtgenerelltinkomstförhållandena ärsett

varit bosattahushållfrämstsighöga.prisema Det rörär ensomom
andraochstorstadsregionemaiegnahemsområdenäldretid ilängre

hushåll.andragällagivetviskanexpansiva även typerorter, avmen
skullekvalifikationskriteriergeografiskabegränsningsregelEn utan

fyradeproblemet. Förutsattgenerellafånga det attäven merupp
fastställsi kapitel 9beskrivitsregelverki detparametrarna som

inkluderaskvalifikationskriteriergeografiskasätt, oavsett omsamma
i dettai fokusstårproblemregionalabör deteller inte, så som

Kommitténmodellerna.bådaväl medlikadelbetänkande kunna lösas
kvalifikations-geografiskalösningdärför diskuterathar utanäven en

kvalifika-geografiskamedlösningfallet medkriterier. Liksom i en
skallbegränsningsregeln endastfråntionskriterier har vi utgått att avse

äganderätt.medi småhushushåll bosatta
skulledärigenomlösningsådanfördelarna med ärEn att manenav

medförknippaderättviseproblemprecisions- och ärundvika de som
kapitelredovisats i Detlösning ochavgränsadvarje regionalt som
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gäller framförallt risken för hushåll lever under likartadeatt som
inkomst- och boendeförhållanden bortsett från bosattade iäratt
områden med olika inkomst- och taxeringsvärdenivåer kommer att
behandlas olika. det fallI då geografiska kvalifikationskriterier
inkluderas i begränsningsregeln kommer det med säkerhet finnasstor
hushåll på grund de bosatta i riktvärdeområde inteäratt ettsom av som
uppfyller villkoren, inte kommer medges någon skattelindring, trots att
deras inkomster och boendeförhållanden jämförbara med hushåll förär
vilka underlaget för fastighetsskatt- och därmed själva skattenäven -

ned. liknandeEn situation kan uppstå inkomstnivånsätts ellernär
taxeringsvärdenivån i del församling eller riktvärdeområdeetten av en

likvärdiga med de gäller i områdenär uppfyller kriterierna,som som
där de genomsnittliga förhållandena i församlingen eller riktvärde-men

området helhet sådana de inte uppfyller de fastställdaär attsom
kriterierna. sådana situationerI finns det också risk för fallatten som

lika, så på bosättningsområdet,är kommer behandlasnär olika. Ursom
rättvisesynpunkt kan därför lösning geografiska kvalifikations-utanen
kriterier föredra, åtminstone så länge vi endast beaktar för-attvara
hållandena för olika egnahemsboende.grupper av

Det bör framhållas begränsningsregeläven geografiskaatt utanen
kvalifikationskriterier betrakta modifiering den grund-är att som en av
läggande princip ligger till grund för fastighetsskattens utforin-som
ning. principiellaDe invändningar kan införa sär-mot attsom resas
regleringar i skattesystemet form regionala stödåtgärder, ochsom en av

behandlades i kapitel gäller därför inte begränsningsregelsom en
geografiska kvalifikationskriterier.utan

Även begränsningsregel geografiska kvalifikationskriterierutanen
dock förknippad med vissa problem.är gäller bl.a.Det den ökning av

marginalskatten, begränsningsregeln medför för de berörda hus-som
hållen. Förutsatt begränsningstalet fastställs till nivåatt oavsettsamma

begränsningsregeln utformas med geografiska kvalifikations-om
kriterier eller så skulle marginalskattehöjningens storlek den-utan vara

En lösning geografiska kvalifikationskriterier skulle dockutansamma.
innebära marginaleffektema ökade för fler hushåll i det fall dåatt än
begränsningsregeln utformas med geografiska kvalifikationskriterier.
Därmed skulle de negativa samhällsekonomiska konsekvenserna av
begränsningsregeln, orsakade dess effekter på arbetskraftsutbud ochav
ökade incitament till svartarbete, bli omfattande.mer

framhållitsSom i kapitel 9 bestämmer begränsningstalet, hurB,
mycket marginalskatten ökar för de hushåll inkomst understigervars
gränsbeloppet och erhåller reduktion. Skulle begränsningstaletsom
fastställas till exempelvis så skulle marginalskatten ökaprocentsex
med för dessa hushåll. Antalet hushåll skulle berörasprocentsex som
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begränsnings-förutomdenna ökning i marginalskatten påverkas avav
viss mån,talet underlagsgränsen och gränsbeloppet iäven samt, avav

För överstigeravtrappningstalet, hushåll med inkomster gräns-som
medmarginalskatten B+Qbeloppet och erhåller reduktion ökarsom

Även beroende hurberörda hushållhär gäller antalet ärprocent. att av
de fyra i regelverket fastställs.parametrarna

hushåll skulle berörasfå uppfattning hur mångaFör att somen om
hushållhurdessa marginalskattehöjningar har vi uppskattat mångaav

fastighetsskattnedsättning skatten/underlaget förskulle medgessom av
Eftersomspecifikationer begränsningsregeln.och därmed med olika av

imarginaleffektema fördet särskilt väsentligt beaktaär att personer
uppskattningar i hur mångaförvärvsarbetande åldrar redovisas även av

år. beräk-hushållsföreståndaren under 65 Ide berörda hushållen ärav
avtrappningstalet fastställsifrånningarna har vi genomgående utgått att

docki tabell börtill Beräkningarna redovisas 10.1. Det10 procent.
marginalskattenden ökning ipåpekas antalet hushåll berörsatt som av

ifler vadbegränsningsregeln medför något änär angessomsom
medberör hushålltabellen, eftersom marginalskatteeffekten även som

nedsättning skullerådande inkomster inte erhåller någon göramen som
det deras inkomster minskade något.om

tillgränsbeloppet fastställsdet restriktiva alternativet, därI mest
begränsningstaletochkronor, underlagsgränsen till 665 000150 000

ökatill enligt dessa beräkningar,åtta skulle marginalskatten,procent,
icke-hushåll. dessa 000med åtta för 000 Av 1115 ärprocent

år.pensionärshushåll, hushållsföreståndaren under 65 Fördvs. är
öka medytterligare hushåll skulle marginalskatten 183 000 procent.

förenklad begränsningsregel,det omfattande alternativet,I mest en
för hushåll,alladär fastighetsskatten begränsas till fem oavsettprocent

skullefastighetsskatteunderlagets storlek,hushållsinkomstens och
hushåll 87 000för 156 000marginalskatten öka med fem procent varav

begränsningstalet till 6icke-pensionärshushåll. Skulle sättas procentär
hushåll,motsvarande tal för 113 000skulle medmarginalskatten öka

icke-pensionärshushåll.60 000 ärvarav
fastställs till 665 000mellanaltemativ, där underlagsgränsenEtt

tillbegränsningstalet 6ochtill kronorkronor, gränsbeloppet 250 000
marginalskatten med 6i ökningskulle resultera procentprocent, aven

icke-pensionärshushåll. Förför hushåll. dessa 00035 000 Av 24är
marginalskatten öka med 16hushåll skulleytterligare 0002 procent.

hushållet har denidenMed hushållsföreståndaren här sompersonavses
högsta inkomsten.



210 Begränsningsregel geografiska kvaltfikationskriterier SOU 1999:59utan

hushåll.Tabell 10.1 Marginaleffekternas omfattning. Antal berörda
Gränsbelopp150000kronor

Underlagsgräns500000 Underlagsgräns665000
Begränsningstal 5% 6% 8% 5% 6% 8%

hushållTotaltantal 54000 45000 00029 29000 25000 18000
Antalförvilkamarginaleffektenökarmed
B 40000 36000 26000 17000 000 000procent 17 15
-varav65ár 25000 23000 17000 12000 12000 11000

QB 14000 9000 3000procent 12000 8000 3000+
Gränsbelopp250000kronor

Underlagsgräns500000 Underlagsgräns665000
Begränsningstal 5% 6% 8% 5% 6% 8%

hushållTotaltantal 79000 00057 33000 48000 37000 22000
Antalför vilkamarginaleffektenökarmed
B 75000 55000 32000 44000 35000 21000procent
-varav65ár 48000 35000 21000 30000 24000 00015
B Q 4 000 2000 1 000 4 000 2000 000procent 1+

Gränsbelopp300000kronor
Underlagsgräns500000 Underlagsgräns665000

Begränsningstal 5% 6% 8% 5% 6% 8%
hushållTotaltantal 84000 59000 34000 53000 38000 23000

Antalför vilkamarginaleffektenökarmed
B 81000 58000 34000 50000 37000 23000procent
-varav65ár 52000 37000 23000 35000 25000 16000
B Q 3000 1000 1 000 3000procent 1000 1 000+

Gränsbelopp500000kronor,undertagsgräns450000
Begränsningstal 5% 6% 8%

hushållTotaltantal 101000 69000 39000
Antalför vilkamarginaleffektenökarmed
B 101000 69000 39000procent
-varav65år 64000 43000 25000
B Q 1 000 1 000 1 000procent+

Begränsning inkomstochskatteunderlagoavsett
Begränsningstal 5% 6% 8%

hushållTotaltantal 156000 113000 70000
Antalför vilkamarginaleffekten medökar
B 156000 113000 70000procent
-varav65ár 87000 60000 35000

.B Qprocent+ - - -
frånKälla:Storurval Inkomst-ochfönnögenhetsstatistiken.Finansdepartementetsberäkningar.

genomgåendeAnm. Q 10till Uppgifternabygger urvalsundersökning.satt procent. en
Uppgifterinom bygger mindreän 30 observationeroch därförvilar statistisktparentes ett
osäkertunderlag.
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Dessa uppgifter kan ställas i relation till bostadsbidragssystemet som
med nuvarande utformning medför ökade marginaleffekter på 20ca

för omkring icke-pensionärshushåll. jämförelse med300 000 lprocent
dessa effekter framstår de marginaleffekter begränsningsregelnsom
skulle medföra för icke-pensionärshushåll relativt begränsade.som

fråga bör beaktas vilken utsträckning begräns-En iärannan som en
ningsregel geografiska kvalifikationskriterier förväntaskanutan ge

kapitaliseringseffekterupphov till imotverkande Som påpekades
kapitel bör skattelindring, endast medges för9 permanent-somen
bostäder i vissa områden, inte upphov till några nämnvärdage
kapitaliseringseffekter. Skälet till detta skattelindringen i detta fallär att
endast kommer medges hushåll inkomster förmodaskanatt vars vara

efterfråganbetydligt lägre för de hushåll, via på fritidshus,än som
drivit den lokala fastighetsprisnivån och taxeringsvärdena.upp

Med begränsningsregel geografiska kvalifikationskriterierutanen
kan dock behöva modifieras något. Om begränsningsregelnsvaret
resulterar i hushåll med inkomster under beloppsgränsen fåratt
möjlighet köpa och bosätta sig i hus med högre marknadsvärden änatt
de skulle ha gjort, det möjligt detta upphov tillär mot-attannars ger
verkande kapitaliseringseffekter. praktiken det dock inte särskiltl är
sannolikt effekter detta slag uppstår i sådan utsträckningatt attav en

fårdet någon nämnvärd effekt på den allmänna prisnivån och därmed,
sikt,på taxeringsvärdena i visst område eller för vissaäven ett typer av

fastigheter. bedömning därför begränsningKommitténs så längeär att,
endast medges för permanentboende, bör inte nämnvärdaså några
kapitaliseringseffekter uppstå.

bakgrund risken för icke åsyftad skatteplanering kanMot attav vara
med lösning geografiska kvalifikationsregler harstörre utanen

kommittén begränsningsregeln bör innehålla vissaäven övervägt om
avseende innehavstiden, de allmänna krav på bosättningkrav utöver

fastighetsinnehav berörtsoch under inkomståret i avsnitt 9.3.2.som
Sådana krav skulle också motiverade risken för motverkandevara om
kapitaliseringseffekter bedömdes med lösningstörre utansom en
geografiska kvalifikationskriterier med lösning med sådanaän en
kriterier. sådan konstruktion skulle dock innebära begränsnings-En att
regeln skulle fungera lösning på de problem fastig-sämre som som
hetsskatten medför inkomstmöjlighetemai områden där de lokala är
begränsade efterfrågan drivitoch på fritidshus taxeringsvärdena.upp

påpekatsSom tidigare, och i direktiven, böräven omnämnssom en

2 den Fil.Dr. Robert Boije författatI uppdragexpertrapport som av
kommittén bilaga 4 detaljerad redogörelse vad medges en mer av som avses
kapitaliseringseffekter i detta sammanhang och hur de uppstår.
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lösning avseende detta regionala problem så långt möjligt även ge en
lindring för hushåll etablera sig på dessa inteöverväger att orter,som

förbara hushåll redan bosatta där. Syftet delvisär är attsom
begränsa fastighetsskattens inverkan möjligheternapå upprätthållaatt

levande bygd. Skulle endast hushåll sin bostad under vissägten som en
tid kunna komma ifråga för nedsättning fastighetsskatten skulleen av
begränsningsgregeln inte underlätta för hushåll, hänvisadeärnya som
till lokala försörjningskällor, etablera sig på dessa Dennaatt orter.
omständighet talar, enligt kommitténs mening, viss innehavstidemot att
ställs krav för hushåll ska omfattas begränsningsregeln.att ettsom av

dettal sammanhang bör påpekas begränsningsregeläven att utanen
geografiska kvalifikationskriterier givetvis skulle medföra störreett
inkomstbortfall för lösning där nedsättning skattenl-änstaten en av
skatteunderlaget endast medges för hushåll bosatta i områdenärsom

uppfyller de kriterier föreslagits i kapitel omfattandeHursom som
detta inkomstbortfall kan förväntas bli återkommer vi till i kapitel l

Så länge vi endast beaktar förhållandena för hushåll bosatta i
småhus med äganderätt, kan, påpekades tidigare, begränsnings-som en
regel geografiska kvalifikationskriterier föredrautan attvara ur
rättvisesynpunkt. vidare perspektivUr det emellertid väsentligtärett att
vi beaktar de konsekvenser sådan regel skulle fåäven på densom en
skattemässiga neutraliteten mellan boende i olika upplåtelseformer,
dvs. bostadsrätt, hyresrätt och äganderätt. kommittédirektivenAv fram-
går vårt huvuduppdrag består i utreda hur kravet på neutralitetatt att
mellan olika upplåtelseforrner ska definieras och vilka förändringar

bör genomföras för neutralitet ska kunna uppnås. detIattsom
sammanhanget ska konsekvenserna de grundläggandeäven av
principer ligger till grund för fastighetsbeskattningens utformningsom
behandlas.

Efter önskemål från regeringen har vi dock behandlat frågan om
fastighetsskattens inverkan i attraktiva fritidshusområden med förtur. I
vårt arbete med denna fråga har vi funnit de problem fastighets-att som

styckenskatten medför i dessa områden i många sammanfaller med det
generella problem fastighetsskatten medför för alla hushållmer som
har låga inkomster och bosatta i fastigheter med höga taxerings-ärsom

värden. En genomgripande diskussion hur detta generellamer av
problem bäst löses har vi dock inte haft möjlighet gå i inomatt

för den del utredningsarbetet redovisas här. fråge-Dennaramen av som
ställning vi därför återkomma till i det fortsatta utrednings-attavser
arbetet i samband med de allmänna principer bör ligga tillatt som
grund för den löpande fastighetsbeskattningen diskuteras.
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tvåkonsekvenser deAllmännall av

modellerna

neutraliteten mellanförKonsekvenserl.ll

upplåtelseformerolika

för hushåll bosatta i småhusförhållandenavi enbart beaktarSå länge
geografiskainte innehåller någramodellmed äganderätt är somen

finnsrättvisesynpunkt.föredra Detkvalifikationskriterier att ur
måsterättvisebegreppetdimension iemellertid ytterligare somen

mellanrättvisa i beskattningennämligenbeaktas i detta sammanhang,
bostadsrättsinnehavareupplåtelseformer hyresgäster,boende i olika -

egnahemsägare.och
utreda hur kravet påbestår iKommitténs huvuduppdrag att

definieras.upplåtelseformer ska Imellan olikaskattemässig neutralitet
skattereglema böruttalas därvidlagkommitténs direktiv att vara

boende i olikaneutralitet uppnås mellanskattemässigutformade så att
fram de förslagläggauppdraget ingårupplåtelseformer. I även att som

ska åstadkommas. Somskattemässig neutralitetförnödvändigaär att
i enlighet med regeringenskommittén,framhållits i kapitel har1

attraktivafastighetsskattens inverkan ifråganönskemål, behandlat om
förklarat under vilkadärfritidshusområden med förtur. Vi har även

ske.nödvändigtvis måstebegränsningar sådant arbeteett
regering ochunderlag för beslutredovisaKommittén har valt att
det problemmodeller för lösning påform alternativariksdag i tvåav

medredovisatsModellerna harbehandlar i betänkandet.visom
nackdelar.angivande för- ochav

regleringgenerellt utformadmodellenDen utgörs somav enena
regionaltkvalifikationskriterier. sådangeografiska Eninnehåller vissa
vi pekatinledningsvis ochlagstiftning framhöllsinriktad är, somsom

eftersom detprincipiella betänkligheterbehäftad medi kapitel
medför skattskyldigakonstruktionenrisk förfinns uppenbar attatten
bosättningsförhållandenochlikartade inkomst-lever undersom

inkomst- ochområden med skildafrån bosatta ibortsett de äratt
brist påbehandlas olika.kommer Dennataxeringsvärdenivåer att

med olikamellan boendeuppstår alltsålikfonnighet i beskattningen
geografisk hemvist.
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Den andra modellen innehåller inte några geografiska
kvalifikationsregler och uppvisar därför inte denna brist på likformig
behandling skattskyldiga. Den olikformighet det ligger i attav som
hushåll bosatta i olika upplåtelseforrner skattemässigt behandlas olika
kvarstår dock. Införandet sådan begränsningsregel har utanav en
tvekan någon slags effekt för den skattemässiga neutraliteten.

Som framhållits tidigare, bl.a. i kapitel och3 behandlas10, den
aktuella frågan med förtur innan vi haft möjlighet behandla ochatt ta
ställning i de grundläggande principiella frågor ingår i vårtsom
utredningsuppdrag. Vilka allmänna principer bör ligga till grundsom
för den löpande fastighetsbeskattningen i främst målsättningenstort,

neutralitet i beskattningen boende i olika upplåtelsefonner,om av avser
vi därför behandla i det fortsatta utredningsarbetet.att

1 1.2 Statsfmansiella konsekvenser

det följandeI redovisas beräkningar de statsfinansiellaav
konsekvenserna begränsningsregel det slag skisseras iav en av som
kapitel beräkningarnaI utgår vi således från fastighetsskatten föratt

hushåll bosatt i småhus med äganderätt begränsasett tillB procent av
hushållets begränsningsgrundande inkomst denna inkomst under-om
stiger gränsbeloppet, och underlaget för fastighetsskatt överstiger
underlagsgränsen, För hushåll med inkomst gränsbeloppetöveren
och underlag för fastighetsskatt överstiger underlagsgränsenvars
bestäms fastighetsskatteuttaget avtrappningstalet, dessaäven Förav
hushåll begränsas fastighetsskatten tillB den begränsnings-procent av
grundande inkomsten plus Q den del inkomstenprocent av av som
överstiger gränsbeloppet. Nedsättningen får dock aldrig sågöras stor att
fastighetsskatten reduktionen kommer understiga 1,5att procentgenom

underlagsgränsen.av
Beräkningarna har genomförts både för det fall då geografiska

kvalifikationsregler inkluderas i begränsningsregeln och för den
lösning där sådana kriterier utelämnas. byggerDe på de inkomst och
taxeringsvärdeförhållanden gäller 1999. Beräkningarna statiskaärsom
i den meningen de inte hänsyn till de indirekta effekter påatt tar statens
finanser uppstår då hushållen sig till de reglerna, t.ex.som anpassar nya

ändrat arbetskraftsutbud eller förändringar i boendet. Degenom
uppgifter redovisas i tabellerna nedan har vidare beräknatssom utan att
hänsyn tagits till de effekter begränsningsregel skulle haen
utgifterna för bostadsbidrag och bostadstillägg. Vissa uppskattningar av
dessa effekter har dock gjorts för modellerna avseendeseparat en av
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kvalifikationskriterier.geografiska Dessabegränsningsregeln utan
i avsnitt 11.2.2.redovisas i texten

geografiskaBegränsningsregel med11.2.1

kvalifikationskriterier

presenterades ikvalifikationskriteriergeografiskaInnebörden i de som
denområden därhushåll bosatta iavsnitt endast6.3 att genom-var

där den påför riket ochgenomsnittetinkomstnivån understegsnittliga
skulletillräckligt hög,taxeringsvärdenivånspecificeradevisst sätt var

alternativaTvåfastighetsskatten.nedsättning imedgeskunna en
skulle allaalternativ AEnligt denspecifikationer diskuterades. ena

hushålls-genomsnittligaförsamlingar där denbosatta ihushåll, ärsom
genomsnittetunderstigeravsnittdefinieras i 6.3såsom deninkomsten

riktvärde-delriktvärdeområde ellerriket och där det finns någotför av
värde-taxeringsvärdet kvadratmetergenomsnittligaområde där det per

nedsättningmedgeskunnaöverstiger kronor,4 520yta aven
endast hushållskulleandra alternativ Bfastighetsskatten. Enligt det

taxerings-kriteriet avseendeuppfylleri riktvärdeområdenbosatta som
församlingbelägen idelvärdenivån och till någon är somensom

ifråga förinkomstkriteriet, kunna kommauppfyller det angivna enovan
begränsnings-konsekvensernastatsfinansiellaskattelindring. De av en

kvalifikationskriterier har beräknatsgeografiskaregel inkluderarsom
från begräns-fallen har vi utgåttalternativ. bådaför båda dessa I att

gränsbeloppet, till 250 000tillningstalet, uppgår 6 procent,
och avtrappningstalet,kronortill 665 000kronor, underlagsgränsen,

till 10 procent.
i skatteintäktemaminskningberäkningar denDetaljerade somav

uppgifteringåendeförutsättermedförabegränsningsregeln skulle om
Sådanaenskilda hushåll.boendeförhållanden förinkomst- och upp-

förmögenhetsstatistikenochstorurval inkomst-gifter finns i det s.k. ur
bestårräkning. DetFinansdepartementetsförhar byggtSCB uppsom

urvalhela riket.hushåll i Dettaallaurvalrepresentativtett stort, avav
effekternaanalyserakunnaför vi skaemellertid för litetär att enav

eftersom dekvalifikationskriterier,geografiskabegränsningsregel med
relativt få ochlösningsådan ärhushåll skulle beröras enavsom
statsfinansiellai landet. Demindre antalkoncentrerade till orterett

beräkna meddärför svåralösningsådankonsekvenserna är attav en
dock ändå kunnathar viuppskattningarprecision. Vissanågon större

gora.
material, avseendedetuppskattningarför dessa ärUtgångspunkten

legatvärdeområde,varjeitaxeringsvärdenivånden genomsnittliga som
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till förgrund analyserna kapiteli och5 Utifrån detta material kan vi
uppskattning detgöra totala taxeringsvärdet för alla småhus-en av

fastigheter belägna i de riktvärdeområdenär uppfyller desom som
föreslagna kriterierna. framhållitsSom i kapitel skiljer6 sig dock det
inkomstbegrepp vi föreslår bör användas i sådant frånett systemsom
de vi haft tillgång till i utredningsarbetet. Som approximation har vi ien
beräkningarna kriteriet avseende inkomsten i församlingenersatt med

kriteriertvå såsom redovisas i kapitel Det innebär denattena
genomsnittliga inkomsten för alla hushåll i den berörda församlingen
måste understiga genomsnittet för riket medan det andra innebär att
minst 50 alla hushåll måste bosatta i småhus.procent av vara

Vi börjar med redovisa beräkningarna för modell dvs.att A, det
alternativ där alla hushåll bosatta i församlingarär uppfyllersom som
inkomstkriteriet och värdeområde eller del värde-som rymmer av
område uppfyller taxeringsvärdekriteriet ska kunna medgessom en
skattelindring. Utifrån de förutsättningar angivits kan detsom ovan
totala taxeringsvärdet för de småhusfastigheter belägna i dessaärsom
församlingar uppskattas till omkring 65 miljarder kronor.

Eftersom begränsningen endast ska pennanentbostäder måsteavse
vi uppskattning hurgöra andel detta beloppstor mot-en av av som

permanentbostadsfastigheter. kanDetta utifrångörassvaras av upp-
gifter antalet småhusfastigheter i varje församling, där minstom en

mantalsskriven 1998, uttryckt andel alla småhus-person var som av
fastigheter i församlingen. Uppskattningen bygger på antagandet detatt
totala taxeringsvärdet i de värdeområden uppfyller kriterierna ärsom
fördelat mellan permanentbostadsfastigheter och fritidshusfastigheter i
proportion till deras andelar småhusbeståndet i respektive för-av
samling. Utifrån detta antagande kan det totala taxeringsvärdet
avseende pennanentbostäder i de församlingar uppfyllersom
kriterierna uppskattas till ungefär miljarder30 kronor. Det samman-
lagda fastighetsskatteuttaget från de berörda perrnanentbostais-
fastigheterna kan därmed uppskattas till 450 miljoner kronor 1,5

det totala taxeringsvärdet.procent av
För kunna uppskatta omfattningenatt den reduktionav som

begränsningsregeln skulle resultera i för dessa fastigheter har vi utgått
från beräkningar baserade detpå storurval nämndes inledningsüs.som
Detta material nämligen fullt tillräckligtär för vi ska kunnaatt
analysera effekterna begränsningsregel geografiskautanav en
kvaliñkationskriterier. På grundval sådana analyser har vi beräknatav
värdet den samlade reduktion begränsningsregelav som en wan
geografiska kvaliñkationsregler skulle resultera uttryckt andelavsom
det samlade fastighetsskatteuttaget för de bostäder reduktionen avser.
Enligt våra beräkningar skulle nedsättningen uppgå till i genomsnitt 5,5
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hushållden oreducerade fastighetsskatten för deprocent av som
erhåller reduktion det fall då begränsningsregeln utformadesi utan

allageografiska kvalifikationskriterier. Vi utgår sedan från att
skulle omfattaspermanentbostadsfastigheter i de avgränsade områdena

medförreduktion. Vidare vi begränsningsregelnantar att enav
för dessaproportionellt lika nedsättning fastighetsskattensett stor av

fastigheter den skulle för de fastigheter skulle medgesgöra ensom som
nedsättning begränsningsregeln utformades geografiskautanom
kvalifikationskriterier.

begränsnings-Med dessa förutsättningar kan skattebortfallet enav
omkringregel med geografiska kvalifikationskriterier uppskattas till

miljoner bör dock framhållas framförallt det sista30 kronor. Det att
riktighet vi inteledet i denna beräkning bygger på antagandeett vars

medhar möjlighet kontrollera. den mån begränsningsregelIatt en
geografiska kvalifikationsregler genomsnittligt skulle resultera isett

nedsättningar i relation till fastighetsskatten före reduktionstörre än
begränsningsregel geografiska kvalifikationsregler skulleutanen

skattebortfallet den relativa reduktionen förbli Låtstörre. anta attoss
de hushåll reduktion bli dubbelt i genomsnitterhåller skulle så storsom
i fallet kvalifikationskriterier sådana. Medmed geografiska än utan
detta uppskattas till miljonerantagande kan kostnaden istället 60
kronor. bedömning därför i det fall då nedsättning ska kunnaVår är att
medges alla hushåll bosatta i de församlingar uppfyller de tvåsom

tillkvalifikationskriteriema, så torde det totala skattebortfallet uppgå
mellan och miljoner kronor.30 60

specificeras iI det fall då de geografiska kvalifikationskriteriema
enlighet Med dennamed alternativ bör skattebortfallet bli lägre.B
specifikation endast hushåll bosatta i de riktvärde-skulle ärsom

nedsättning.områden uppfyller kriterierna, komma ifråga för ensom
värde-totala taxeringsvärdet för alla småhusfastigheter i dessaDet

uppskatta denområden uppgår till omkring 26 miljarder kronor. För att
del detta belopp permanentbostadsfastighetemasmotsvarasav som av

Utifråntaxeringsvärden har vi tillämpat metodsamma som ovan.
antagandet det totala taxeringsvärdet i de värdeområdenatt som

permanentbostadsfastigheteruppfyller kriterierna fördelade mellanär
småhus-och fritidshusfastigheter i proportion till deras andelar av

taxeringsvärdet förbeståndet i respektive församling har det totala
miljarderpennanentbostadsfastighetema uppskattats till ungefär 10

dekronor. Förmodligen andelen fritidsfastigheter något högre iär
värdeområden uppfyller kriterierna i församlingen helhet.änsom som

därför detta antagande leder till viss överskattningmöjligtDet är att en
fastighetsskatt permanentbostädema idet faktiska underlaget för förav

detde aktuella områdena. slutsats vi kan dra följaktligenDen är att
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berördafastighetsskatteuttaget från desammanlagda permanent-
inte bör uppgå till 150 miljonerbostadsfastighetema i dagsläget änmer

taxeringsvärdet. reduktiontotalakronor det Den1,5 procent somav
antagandenskulle fastigheter kan, medutgå till dessa samma som ovan,

uppskattas till mellan och 20 miljoner kronor.10

begränsningsregel medTabell 11.1 Statsfinansiella konsekvenser av en
geografiska kvaliñkationskriterier.

AlternativA AlternativB
småhusfastigheteritaxeringsvärdeför 65 miljarderkronor 26 miljarderTotalt alla kronor

områden uppfyllerkriteriernasom
30Totalt taxeringsvärdeför alla permanenlbostads- miljarderkronor 10 miljarderkronor

fastigheter
fastighetsskatteuttagföre 450miljoner 150Uppskattat reduktion kronor miljonerkronor

fastigheterför dessa
3060 10-20Uppskattadtotalnedsättning fastighetsskatten miljonerkronor miljonerkronorav

Källa:SCBEgnaberäkningar
hushåll församling uppfyllerinkomstkriterietochAnm. I alternativA omfattasalla bosatta i som

riktvärdeområde uppfyller taxeringsvärdekriteriet. alternativ B kan endastlsom rymmer som
ifrågahushåll riktvärdeområde tvåuppfyller komma förbosatta i de kriterierna ensom

nedsättning.

Begränsningsregel geografiska11.2.2 utan

kvalifikationskriterier

konsekvenserna begränsningsregelstatsfinansiellaDe utanav en
beräknasgeografiska kvalifikationsregler kan, framgått medsom ovan,

inkomst- och förmögenhetsstatistikenhjälp det s.k. storurvaletav ur
innebärhar byggt for Finansdepartementets räkning.SCB Detsom upp

med precision i föregåendeberäkningarna kan göras större änatt
vi därför genomfört beräkningar för fleraavsnitt. denna modell harFör

underlagsgränsen gränsbeloppet ocholika värden på T, I
begränsningstalet olika värden har för underlags-B. Två använts

kronor och kronor. Gränsbeloppet500 000 665 000 hargränsen: satts
till kronor, kronor och 300 000 kronor150 000 250 000 och begräns-
ningstalet till och Avtrappningstalet har vi6 8 genomgåendeprocent.
låtit till tio Resultatet beräkningarnauppgå redovisas iprocent. av
tabell redovisas antalet hushåll11.2. tabellen erhållerI även som
reduktion i modellerna detde olika genomsnittligasamt

dessa genomsnittreduktionsbeloppet. Eftersom variationema ärrunt
spridningsmåttbetydande redovisas tabell vissa avseendei 11.3 även

reduktionsbeloppet olika modellerna.i de
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underlagsgräns på 665 000restriktiva modellen, medDen mest en
begränsningstaletkronor, gränsbelopp på kronor och150 000 sattett

miljonerresultera totalt skattebortfall på 93till åtta skulle iprocent, ett
erhållaMed denna modell skulle omkring hushållkronor. 18 000 en

tabellskattelindring i genomsnitt kronor. Se 11.2.på 5 072
Variationema genomsnitt dock, påpekatsdetta är stora.runt ovan,som

denhushåll erhåller reduktion skulletio deFör procent som enav
tabelluppgå till minst 161 kronor. Se 11.3.10

tilldet omfattande alternativet, där underlagsgränsenI sattsmest
begränsnings-kronor, beloppsgränsen till kronor och500 000 300 000

fem hushåll medges skattelindringtalet till skulle 84 000procent, en
totala skattebortfallet skulle, enligti genomsnitt 760 kronor och det3

beräkningar, uppgå till miljoner kronor. Med denna modellvåra 315
fåskulle tio de hushåll erhåller reduktion nedsätt-procent enav som en

ningen på minst 8 753 kronor.
vi utläsa hur de påverkartabell kanAv 11.1 även tre parametrarna

utfallet jämför uppgifterna i den delenför sig. Om vi övre avvar
medförvi lägre underlagsgränstabellen med dem i den undre attser en

erhåller reduktion ökar. Förändringenantalet hushåll äratt ensom
vilka värden vi väljer på de andra tvåungefär densamma oavsett

genomsnittliga reduktionen blir dock lägreDen närparametrarna.
för de till-sänks beroende reduktionenunderlagsgränsen att

för enskildakommande hushållen lägre. bör dock påpekas deDetär att
skulle givetvishushåll underlagsgräns överstiger 665 000 kronorvars

till kronor.reduktionen bli underlagsgränsen 500 000större sattesom
reduktion ökar också lägre begräns-Antalet hushåll medgessom en

ändras.ningstal väljer, givet de andra inte Detvi att parametrarna
hushåll medgesgenomsnittliga reduktionsbeloppet för de ensom

slutligen,högre gränsbelopp,reduktion minskar i regel något. Ett
detmedför hushåll skulle medges nedsättning,också fleratt menen

flesta fall mycket lite.genomsnittliga reduktionsbeloppet påverkas i de
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Tabell 11.2 Statsñnansiella konsekvenser kommitténs förslag till begräns-av
ningsregel geografiska kvaliñkationskriterier.utan

Underlagsgränsen 665000kronor
Gränsbelopp 150000kronor 250000kronor 300 kronor000
Begränsningstalet: 8 procent

hushållAntal reduktion 18000 22 000 23med 000
Genomsnittligreduktioni 072 039kronor 5 5 5 056
Totalt skattebortfallmiljoner kronor 93 113 116
Begränsningstalet: 6 procent

hushållAntal medreduktion 25 000 37000 38 000
Genomsnittligreduktioni kronor 4 669 4 543 4 568
Totalt skattebortfallmiljoner kronor 118 167 175
Begränsningstalet: 5 procent

hushåll 48 000Antal medreduktion 29 000 53 000
238Genomsnittligreduktioni kronor 4 696 4 4 200

"Totalt skattebortfallmiljoner kronor 137 205 223

Underlagsgränsen 500000kronor
Gränsbelopp 150 250000kronor000kronor 300000 kronor
Begränsningstalet: 8 procent

hushållAntal medreduktion 29 000 33000 34 000
Genomsnittligreduktioni kronor 4 383 4 445 4 465

skattebortfall 149Totalt miljoner kronor 129 151
Begränsningstalet: 6 procent

hushållAntal 45 000 000 59 000medreduktion 57
Genomsnittligreduktioni kronor 3 913 4 009 4 040

229Totalt skattebortfallmiljoner kronor 178 238
Begränsningstalet: 5 procent

hushållAntal medreduktion 54 000 79000 84 000
Genomsnittlig 3 820 3 3reduktioni kronor 757 760
Totalt skattebortfallmiljoner kronor 208 297 315

frånKälla: Storurval förmögenhetsstatistikenSCB. FinansdepartementetsInkomst- och
beräkningar.
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HushållTabell 11.3 med reduktion fördelade efter nedsättningsbeloppets storlek.
Grånsbelopp 150000kronor

Underlagsgräns 500 000 kr Underlagsgräns 665000kr
Begränsningstal 5% 6% 8% 5% 6% 8%
Nedrekvartilkr 968 972 1 040 1 211 0801 1 118
Mediankr 2 235 2 205 2 344 2 640 2 471 2 590
Övrekvartilkr 4 522 4 635 0335 5565 5 588 6 135
Övredecilkr 8 618 9 036 9 773 10080 10002 10 161

hushållAntal med 54 000 45 000 29 000 29 000 25 000 18000
reduktion

Grånsbelopp 250000kronor
Underlagsgräns 500000 kr Underlagsgräns 665000

Begränsningstal 5% 6% 8% 5% 6% 8%
Nedrekvartilkr 956 0311 1 080 985 1039 1 178
Mediankr 2 205 2 250 2 460 2 340 2 475 2 644
Övrekvartilkr 4 563 4 833 0855 146 6405 5 6 150
Övredecilkr 8 663 9 145 9 966 9 714 9 964 10590

hushållAntal med 79 000 00057 33 000 48 000 37 000 22 000
reduktion

Gränsbelopp 300000kronor
Underlagsgräns 500000 kr Underlagsgräns 665000kr

Begränsningstal 5% 6% 8% 5% 6% 8%
Nedrekvartilkr 964 1 033 1 080 1020 1045 1 169
Mediankr 2 197 2962 2 460 2 322 2 535 2 667
Övrekvartilkr 4 558 9194 1835 5 146 5 701 6 203
Övredecilkr 8 753 9 280 9 966 9 661 10221 10590

hushållAntal med 84 000 59 000 34 000 53 000 38 000 23 000
reduktion
Källa: Storurval från Inkomst- och förmögenhetsstatistiken SCB. Finansdepanementets
beräkningar.
Anm.Avtrappningstalet. genomgående 10tillsatt procent.
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Tabell 11.4 Konsekvenser begränsningsregel med högt gränsbelopp ochav en
småhus.underlagsgräns motsvarande det genomsnittliga taxeringsvärdet för

Gränsbelopp 500000 kronor, underlagsgräns450 000
kronor

Begränsningstal 5% 6% 8%
hushållAntal medreduktion 101 69000 000 39 000

Genomsnittligreduktionkronor 3 743 3 922 4 331
Totalt skattebortfallmilj. 376 272 168
Nedrekvartilkronor 944 958 1030
Mediankronor 2 229 2 271 2 479
Övrekvartilkronor 4 510 4 862 2805
Övre kronor 8 640 088 9decil 9 762

frånKälla:Storurval fönnögenhetsstatistiken.Inkomst-och Finansdepartementetsberäkiingar.
genomgåendeAnm.Avtrappningstalet till 10satt procent.

Tabell 11.5 Konsekvenser förenklad begränsningsregel grärsbelopputanav en
och underlagsgräns
Begränsningstal 8%5% 6%

hushållAntal medreduktion 156000 113 000 70 000
Genomsnittlig 4 436reduktionkronor 4 009 4 150

skattebortfallmilj. 312Totalt 627 470
kronor 1588Nedrekvartil 1 359 1 372

210Mediankronor 2 841 2 3949
Övre 424kvartilkronor 4 910 058 55
Övre 8 774decil kronor 8 382 8 585

frånKälla: Storurval Inkomst- och törmögenhetsstatistiken SCB. Finansdeparementets
beräkningar.

genomgåendeAnm.Avtrappningstalet 10satt procent.

Vi har gjort förberäkningar modell där skattelindring skulleäven en
kunna medges for alla med fastighetsskatteunderlag 450 000överett
kronor det genomsnittliga taxeringsvärdet för alla småhus deutom
hushåll tillhör de allra högsta inkomstklassema, dvs. de nedsom en
inkomst 500 000 kronor. Liksom i beräkningarnaöver treovan tar
olika begränsningstalet fem,nivåer på och åttaanvänts: procent.sex
Avtrappningstalet förutsätts dock genomgående uppgå till 10 procent.

dessa beräkningar tabellResultatet redovisas i 11.4. I nellan-av
alternativet, begränsningstalet tilldär skulle sådansätts procent,sex ei
utformning fastighetsskatteuttagetmedföra reducerades imedatt

förgenomsnitt kronor omkring 69 000 hushåll och de3 922 totala
skattebortfallet uppgå till omkring miljoner kronor.skulle 272 tioFör
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de hushåll erhåller reduktion skulle fastighetsskattenprocent av som
reduceras med minst 9 088 kronor med denna modell.

tabell redovisas beräkningar hur omfattandeI 11.5 av
skattebortfallet skulle bli förenklad begränsningsregel, detom en av
slag diskuterades i kapitel infördes. sig med andra ordDet rörsom

begränsningsregel enligt vilken fastighetsskatten skulleom en
begränsas begränsningsgrundande fortill den inkomstenB procent av

oavsettalla, storlek.hushållsinkomstens och fastighetsskatteunderlagets
Om begränsningstalet till skulle denna konstruktion6sattes procent
resultera i reduktion för hushåll i genomsnitt113 000 4150en
kronor. de erhåller reduktion skulleFör tio hushållprocent av som
nedsättningsbeloppet uppgå till minst 8 858 kronor. totala skatte-Det
bortfallet skulle uppgå till miljoner kronor.470

Slutligen har vi undersökt hur betydelse de enskilda delarna istor
begränsningsregeln har for intäktsbortfall. framgårtotala Dettastatens

tabell referenspunkt modell där underlags-11.6 Som använder viav en
tilluppgår till 665 kronor, gränsbeloppet 250 000 kronor,000gränsen

begränsningstalet till fem, respektive åtta och avtrappnings-procentsex
skattebortfallet modelltalet, till totala med sådan10 Detprocent. en

skulle uppgå till miljoner kronor begränsningstalet till 6167 sattesom
hushåll inkomsterSkulle begränsning medges för alla medprocent.

fastighetsskatteunderlagets storlek,under 250 kronor,000 oavsett
miljoner kronor. modellskulle skattebortfallet istället bli En442 utan

inkomstkriterium, hushåll med skatteunderlag pådär endast ettmen
kronor skulle medges nedsättning, skulle resultera i665 000över ett

totalt skattebortfall omkring miljoner kronor begränsnings-på 194 om
talet tillsattes procent.sex

iTabell 11.6 Statsfmansiella effekter underlagsgränsen och gränsbeloppetav
kvaliñkationskriterierbegränsningsregeln geografiskautan

Begränsningstalet 5% 6% 8%
312Totalt skattebortfall begränsningsmodell 627 470utanav en

undenagsgräns gränsbeloppoch
570 442 304Modell underlagsgränsTutan
263 194 121Modell gränsbelopp Iutan
205 167 113Totalt skattebortfalli referensaltemativet

frånStorurval beräkningar.Källa: Inkomst-ochförmögenhetsstatistiken.Finansdepartementets
665000 gräns-Anm. Referensaltemativetbygger underlagsgränsen, kronor ochatt

genomgående 10beloppet, 250000 kronor.Avtrappningstalet, tillsatt procent.

statsñnansiella konsekvensernaSom påpekades tidigare har de
beräknats begränsningsregelhänsyn tagits till de effekterutan att en
skulle ha utgifter för bostadsbidrag och bostadstillägg.på statens
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boendekostnaddel denfastighetsskatten ingårEftersom somavsom en
till hushåll ioch bostadstilläggenför bostadsbidragenligger till grund

ibegränsningsregeln resulteraäganderätt börmedbosatta i småhus
bilda uppfattningvissa hushåll.bostadsbidrag för Förlägre att oss en

modellernahar vi föreffekter skulle blihur omfattande dessa en avom
beräknat hur mycketkvalifikationskriteriergeografiska statensutan

minska. Vi har utgåttbostadsstöd skulleutgifter för dessa former av
till kronor,underlagsgränsen 665 000modell därfrån den sätts

ochbegränsningstalet till 6till kronor,gränsbeloppet 250 000 procent
denna modell skulle intäkternaMedavtrappningstalet till 10 procent.

miljoner kronor medanminska med totalt 167från fastighetsskatten
bostadstillägg skulle minskabostadsbidrag och medutgifter förstatens

drygt skattebortfallet.miljoner kronor, dvs. 4omkring 7 procent av
utbetalningarna bostadsbidrag ocheffekter påBegränsningsregelns av

alltså bli relativt små.bostadstillägg skulle
viredovisade modellernafinansiering deFrågan attavseravom

övergripandebehandlar desamband med viåterkomma till i att
fastighetsbeskattningen.rörande den löpandeprincipiella frågorna

Administrativa konsekvenser11.3

medutformatsi det föregående harvi redovisatlösningarDe storsom
medpraktiskt genomförbaraskallhänsyn till deatttagen vara

sida harföljd. Från kommitténsadministrativa kostnader tillbegränsade
för Riksskatte-med företrädarelagts vid i samråddärför vikt att,stor

eftersträvadedessberöva demfinna lösningarverket, attutansom,
maskinellt förfarandetillämpas ieffekt och syfte, kan ett genom

sökaVårskatteförvaltningens ADB-system.användandet strävan attav
bakgrund detlösningar måsteenkla och rationella även mot avses

inom rimlig tid ochkan genomförasregelförändringamaangelägna i att
pågående arbete med ADB-systemenskatteförvaltningens att anpassa

inför milleniumskiftet.
de redovisade lösningarnaskatteförvaltningens del innebärFör att

införas, i allt väsentligt i formrutiner måsteskatteadministrativa avnya
beräknings-funktioner i formFlera deförändrade ADB-system. avav

för tillämpa ochregister krävsmellanoch kopplingar attsomprogram
kunnaredan i drift och börbegränsningsregeladministrera ären

begränsningsregel.medanvändas imodifieras för att ett system en
begränsningsregelnhanterauppgifter krävs förEftersom de attsom

skatteförvaltningensframkommit, åtkomliga i ADB-såvittredan, är
till andra register, bör debefintliga kopplingarellersystem genom

lösningarnamed de redovisadekostnaderna förknippadesammantagna
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inslagförhållande till andra lösningar medbli begränsade i störreett av
manuell hantering.

Övriga konsekvenser1 1.4

servicetill arbete,till människor tillgångRegionalpolitiken syftar att ge
främjabor i landet. Politiken skaoch god miljö de ävenoavsett envar

delar landetmänniskor i olikarättvis fördelning välfärden mellan avav
Slutligen skauppnås.betydande valfrihet i boendet kanså att

ekonomiskför rationell produktion-såregionalpolitiken underlätta att
redovisade modellerna tillvilken detillväxt kan uppnås. Oavsett av

regionalpolitiskför uppnås positivbegränsningsregel stannar enman
lösning och gränsvärden.Effektens styrka varierar med valeteffekt. av

pekat i kapitel ochkan, vilket vi 8redovisade modellernaDe
skenskrivning. Vi har dockökad förekomst s.k.inge farhågor om en av

avgörandemissbruk inte bör tillmätas någonbedömtatt risken för
betydelse.

fastighetsskattenbegränsningsregelns konstruktionGenom görs
kunnasamlade inkomster för skarelaterad till hushållets göraatt man

användbart hushålls-förutsätter dockrättvisande prövning. Detta etten
isambeskattningsbegreppetförklarat i avsnittbegrepp. Som 9.3.2 är

tillgå.enda finnsförmögenhetsskatt det21 § lagen statlig attsomom
jämställdhets-regel kan motverkaskulle befara dennakunnaMan att

uppstå.marginaleffekter kan Ensträvanden grund depå somav
samladehushålletsbeaktarbegränsningsregel intesom

till marginaleffekteremellertid upphovinkomstsituation kan somge
falljämställdhetssynpunkt i dekan bli besvärandeän avenurmer

fastighet.till Detmakarna och samtidigthar låg inkomst ärägareär en
hushållets inkomstersammanläggningdärför inte självklart äratt aven

hänsyninnebärmetodjämställdhetssynpunkt än attsämre somenur
uteslutaskan dock inteinkomster. Detendast till fastighetsägarenstas

ochmedförbegränsningsregelnde ökade marginaleffekteratt som -
detskullekapiteloch i 10redogjorts för i avsnitt 9.3.4 görasom -

förvärvs-och därmedarbetstidlockande öka sinmindre ävenatt -
utsträckningdeltid i högreinkomsten. Eftersom kvinnor arbetar än män

valetgrad Genomskulle beröra kvinnor i högredetta än män. av
framgårbegränsas, såsommarginaleffektemakan dockgränsvärden av

tabell 10.1.
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Ikraftträdande1 1.5

framgått tidigare i betänkandet vi det angelägetSom äratt attanser
behandlats. genomföralösa de problem Om väljersnarast attmansom

förändringarnågon de redovisade modellerna till uttagetav av av
slutförts,fastighetsskatt innan kommitténs arbete har bör föränd-

ringarna möjligt träda i kraft i sådan tid de kan tillämpas vidattom
års taxering.2000
den lagrådsremiss tillfällig nedsättning underlaget förl om av

fastighetsskatt tidigare behandlats i betänkandet deattsom angavs
ändrade reglerna avsågs tillämpas redan vid taxering.1999 års Frånatt
företrädare för regeringen har det uttalats förändringatt en av
bestämmelserna fastighetsskatt bör retroaktiv verkan.om ges

förstått RiksskatteverketsKommittén har emellertid det från sidaatt
förändringar debedöms högst tveksamt nödvändigasom om av

tidadministrativa rutinerna hinner genomföras i sådan att en
lagstiftning kan retroaktivitet.ges
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Författningskommentar2l

begränsningFörslaget till lag12.1 avom

fastighetsskattunderlag för statlig

regional inriktningFörslaget med

1§

förutsätt-bestämmelsernade inledandeParagrafen innehåller om
skallfastighetsägareskattskyldigfastighetsskattningarna för tillatt en

fastighetsskatt.förunderlagetkunna medges begränsning av
fysiskmedgesendastbegränsningandra stycket klargörsI att

DetSverige.ibelägenfastighetenkrävsDessutom ärattperson.
belägenutlandetiförfastighetsskattbetyder betalaratt enom man

Iifråga.kommainteskatteunderlagetfastighet, kan begränsning av
fastighetendastbegränsningenbestämmelsen förklaras avseräven att

stycketiledetsistaIlantbruksenhet.ellersmåhusenhetutgörssom av
skatteunderlagdetbeträffandebegränsning endast kan skeklargörs att

s.k.dendvs.bosatt,skattskyldigesmåhus där den ärdetsom avser
skatteunderlagdetendastföljaktligenbegränsningsbostaden. Det är

förföremålblikanpermanentbostadden skattskyldiges somsom avser
lOidefinierasBosättningsbegreppetnedsättning.begränsning och

Ibegränsningsregeln.småhusframgår omfattas endastSom av
uttalasdet attattbestämmelsen klargörs det, nämnts, genomsom ovan

ochsmåhusenheterutgörfastigheterendast småhus belägna på som
endastbegränsningEftersomomfattas regleringen.lantbruksenheter av

bostads-ägssmåhus avintetillkomma fysisk omfattaskan somperson
juridiskarättsföreningar eller andra personer.

någonfalldetiklargör attregelTredje stycket innehåller somen
honellerhan ardärfastighetdenfler småhusskattskyldig för än ett

detåsattStomtmarktillhörande somsmåhus medbosatt, detanses finnsfalldetdebegränsningsbostad.Ivärdetsammanlagt högsta utgöra
möjligt att UTintenärvarandeförfastighet detfler småhus på ären

bpsattärägarendessavilketfastställa i sommyndigheternas register av
smaøhus.vissti ettinteochfastighetfolkbokförseftersom enskilda på
smahuSvilketfastställadessa fallför iRegeln därför nödvändigär att

begränsningsbostad-skattskyldigesskall denutgörasom anses
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Fjärde Stycket Den . . beslilrtlvclstrslantbruisenheter.före ående StYCkesituationsom
förekommer inte sällan fastlghçter Förpa sO-mhetåtaxeringenIantbruksenheter gäller vid fastighetsatt fastställer ettmanbrukningscemmm- Om det fastighetendast finns Småhust ettpa en ä

det bmkningscentmm.utgöraanses Finnsflera småhus på 13mt en
bruksenhet, utgör huvudregel värdefullaste småhusetsom e
brukningscentrum 8 kaP- 3 famghetgwxâstsâänsän Slagen 1979:1152
Genom hänvisningen till brukningscentrunåpå enkelt sättett
vilket småhus begränsningsutgörsom en underFemte stycket erinrar dödsbo vissa begränsadeattom Uförutsättningar. kan omfattas regelverket. n" visning ti"En 9§av an gestredje stycket.

2§

Första stycket. Hänvisningama tillde nämnda lalgalñlâzsöâstfås. anvisninghur beteckningarom och begrepp regelverket inte1 om
annat I sistaanges. ledet i bestämmelsen las begreppensattu ainnebörd skall förstås bakgrundmot det ønhang i vilka deav Sammförekommer.

Andra stycket. Hänvisningen till kap.1 §fastighezitrsêalfaeälgifaåas. - 51a en1979: l 152 innebär bl.a. ävenatt tomtrattsinneen aVbe ränsningsregelnav tgredjeI stycket uttalas hänvisningen . éâlfaskglzlâluna-genomskattelagen att endast sådana sambor skall giftasom JamsrDetavses. innebär deatt bestämmelser sombl.a. sambor endastavseomfattar sådana sambor tidigare gifta eller har eller harsom varit 50mhaft gemensamt bam.
Fjärde stycket klargör medatt . . sår enligttaxerlngsaf taxeringmenastaxeringslagen 1990:324.
Femte stycket motsvarar i tillämpliga. delar lagen4 § 1984:1052istatligom fastighetsskatt

3§0ch4§

Paragrafema vilkaan ger Vskattskyldiga beroende, beålznålåtået..som p Sbostadens belä genhet omfattas begrä""$reg°av " mååneennetanger egenska hosPema det värdeområde därrespektive ett småhus på lantbruksenhet skall föret attvara e Elenomfattas beav gränsningsregeln. Som framgår 13873161detärfråga beom skrivningen i lags form stam kunnaiii attav enfastställa vilka värdeområden uppfyller beträffandesom Orden allmänna taxeringsvärde- och inkomstnivan.Enkelt detckt rört utâglsig om område där inkomstnivånn låg Samtidigt allmännaär som
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taxeringsvärdenivån hög. Avgränsningsmodellen har utförligtär
beskrivits Avgränsningsregeln finnsi kapitel i två varianter, fördels
småhusenheter och dels för småhus belägna lantbruksenhet3§

eftersom det skildaUppdelningen nödvändig sig4§. rörär om
och då enheterna vidvärdeområden för de olika småhustypema taxeras

för småhusenheter ochför värdeområdenskilda tillfällen. Gränserna
Ävendock. värdenivåemasammanfallersmåhus lantbruksenhet

Avgränsnings-värdeområdestypema.skiljer sig mellan de olikaåt
för bådadock detsammaförfarandet i och 4 §beskrivs 3 § ärsom
ochför 3 § 4därförsmåhustypema. Kommentaren är gemensam

taxerings-skillnader ibetingasVissa terrninologiska skillnader av
exklusive värdettaxeringsvärdenametod. småhusenheter gällerFör av

lant-småhustomtmark. Förobebyggdvärderingsenhet utgörsom
och debostadsbyggnadsvärdenade omräknadebruksenhet gäller

värderingsenhetvärdetexklusiveomräknade tomtmarksvärdena, av
avgränsningsfonnelnstatistiskadentomtmark.obebyggd Iutgörsom

omräknaderespektivetaxeringsvärdenskall alltså inte medräknas
kantomtmarkobebyggdvärdet somtomtmarksvärden avseende av

finnas på enheterna.

avgränsningsregelnStatistisk beskrivning av

taxeringsvärdenasammanlagdadePunkt bestämmelsenI attanges
småhusförmotsvarandeområdetiför alla småhusenheter

skalltomtmark.obebyggdvärdetexklusivelantbruksenhet, av
Medenheterna.förstorlekvärdefaktoremadivideras med summan av

Rlksskanevfrkets§3kap.3enligtvärdeytavärdefaktom storlek avses såledesskavärdeområdevarjeFör1995:7.författningssamling RSFS
kvadraämetetaxeringsvärdet Peravseendegenomsnittvägtett

berakms-värdeomradetnismåhusenhetervärdeyta för alla bebyggda
uttrycktvärdeyta 50msmåhusenhetssådanViktema varjeutgörs av småhusenheterbebyggdaallaförvärdeytansammanlagdaandel denav

skrivas:genomsnittdettaTeoretiskt kani värdeområdet.

NVO
ZTVr

NVO hZ ÄWMedeltv/kvm éxm-f
YTA, i-ZIYTA,ÃYTAJil

F

YTA°dVêgdâirâlrriñgivärdet"smahuso 1småhusenheterdär antaletNVO
TV.ochsmåhus -värdeytan för småhusenhet 1



230 örfatmingskommentarF SOU 1999 :59

småhusenhet småhus medelvärdeDetta skall overstlga
gränsvärde definieras i punkt för2 skattskyldiga bosattasom att 1
värdeområdet ska omfattas begränsnings-regeltl.av

Punkt 2 definierar gränsvärdet avseende taxeringsvardenivan. e Dettau
gränsvärde skall den kvartilgränsen avseendemotsvara övre taxerings-
värdet, exklusive värdet värderingsenhet Obebygåâflutgörav som
tomtmark, kvadratmeter värdeyta for samtliga fastigheterper utgorsom
småhusenheter i hela riket. Förutsatt småhusenhetema efteratt sorteratstaxeringsvärdet kvadratmeter värdeyta i stigande ordningper utgors
gränsvärdet alltså av

GRÄNStv/kvm TV/YTA3XNR/4

där NR det totala antalet bebyggda fastigheter utgörusmahussom
enheter i hela riket. TV/YTA3xNR/4 taxeringsvärdetrepresenterar per
kvadratmeter värdeyta för den småhusenhet kommersom somunumrner3xNR/4. I det fall då 3xNR/4 inte heltalär ett utgors Owe
kvartilgränsen det aritmetiska medelvärdet taxeringsvärdetav av per
kvadratmeter värdeyta för de fastigheter ordningstal ligger narmastvars
under respektive över 3xNR/4.

Särskilt Även4 § punkt för småhus på lantbruksenhetgallerom
kvotenatt enligt 4 § punkt skalll överstiga den kvartilgrans50m

omnämns i 3 § punkt Gränsvärdet för småhus lantbruksenhetpakopplas alltså till det värde den kvartilgränsen aVSeendeutgör övresom
taxeringsvärdet, exklusive värdet obebyggd tomtmark,av petrkvadratmeter värdeyta för alla småhusenheter. Taxeringsvardenafor
småhus lantbruksenhet påverkar alltså inte detta gränsvärde.Punkterna 3-4 hur kriteriet avseende inkomstnivano Skallanger
beräknas. För varje församling de sammanlagda inkomsternasummerasi form beskattningsbarav förvärvsinkomst och inkomst kapitalfOT
varje enskilt hushåll bosatt i församlingen där någon i hushalletagersmåhus belägetärsom i församlingen. krävsDet alltså .inte nagon1hushållet bosattär i småhuset i fråga eller bosatt smahusär l over-huvudtaget. Orsaken härtill de skatteadministrativaär att systemenenligt uppgift inte har möjlighet koppla inkomst tillatt vissboendeforrn. Den statistiska betydelsen denna ofullkomlighetavbedöms försumbar. Ägersom någon i hushåll fastighetett enaktuellt slag belägenär i församlingen och dennesom dessutom
bosatt i församlingen i fråga, skall alltså de samlade inkomsternahushållet läggas Därefter inkomsterna for samtligasamman. summerashushåll på dettasom vis kan knytas till församlingen."Hushålls-definitionen i 5 § fjärde stycket. statistiskages I innebar dettatermer att

förman varje församling beräknar det aritmetiska medelvärdet
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och inkomstförvärvsinkomstbeskattningsbaravseende avavsumman
medelvärdei punkthushåll 3-4. Dettaför sådanakapital alla angessom

följande:beräknas alltså enligt

HFl

x .INKjiMEDELförsamlingsinkomst 71
1

punkt iidet slagantalet hushåll,där HF angessomav
jzte hushållet, INKijskattskyldiga i detantaletförsamlingen,

förkapitalförvärvsinkomst och inkomstbeskattningsbar avsumman av
hushållet.i det jzteden izte personen

inkomstnivån skall beräknasgränsvärdet avseendePunkt 5 attanger
med den skillnadenförsamlingför varjepå attsätt mensomsamma

i punkt i helahushåll 3alla sådanaberäkningen skall angessomavse
församling".landet en Dettaberäkning helalandet. dennaI utgör

alltsågränsvärde utgörs av

GRÄNsförsamlingsinkomst

i hela landet.hushåll, enligtantaletdär HR ovan,

5§

skalltaxeringsvärdeuppgiftervilkaRegelnstycket.Första somanger
och 4 §punkterna 1-2enligt 3 §för prövningenligga till grund

punkterna l-2.
skall liggainkomstuppgifterRegeln vilkastycket.Andra somanger

3-och punkternapunkterna 3-5 4 §enligt 3 §grund för prövningentill

bakgrundtillkommenstycket. RegelnTredje attär mot av
denadministrativ indelningoffentligrättsligförsamlingar upphör som
vidskiljs frånkyrkanSvenskagrunddecember på31 1999 statenattav

indelning ikyrkanSvenskabeslutardärefterdatum. tidendetta För om
skall bestämmasförsamlingsinkomstenaktuellaförsamlingar. denNär

geografiskaindelning ochdenhaförsamlingarochenligt 3 § 4 § anses
1999.gäller vid utgångengränser avsom

hushållbegreppetdefinitionenFjärde stycket. Här somavges
punktipunkterna 3-5. Somoch § nämnsanvänds i punkterna 3-5 43 §

medsambeskattasinte skall ett1 utgör annan person,enen person som
församlingi denbosattfastighettillhushåll. även ärOm ägare enen

någonmedsambeskattasskallintefastigheten belägen, ochdär är
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han eller hon hushåll vid tillämpningenutgöra ettannan person, anses
bestämmelsen. Endast denna inkomst ingår alltså iav persons

hushållsinkomsten. Enligt punkt gäller2 skallatt personer som
sambeskattas enligt 21 § lagen 1997:323 statlig förmögenhetsskattom

hushåll. Om vi tänker två makar-utgöra skallett attanses oss som
sambeskattas sitt småhus och bosatta i denäger även ärvar-
församling småhusen belägna så de fortfarandeär utgörasom anses

hushåll. Båda makamas inkomster ingår alltså i hushållsinkomsten.ett
Skulle endast den maken småhus och bosatt iäga ävenena vara
församlingen, fortfarande hushåll föreligga och bådaettanses
makamas inkomster skall därför ingå i hushållsinkomsten. krävsDet
alltså inte makarna bor tillsammans. det fall denI maken bor iatt ena
församlingen någon fastighet i församlingenäga medan denutan att
andra maken fastighet i församlingen bosattäger där,utan att vara

det inte föreligga i församlingen bosatt hushåll i 3 §ettanses som avses
och 4

femteI stycket hur hushållsinkomsten skall beräknas. Föranges
hushåll uppfyller villkoren i 3 § punkterna och3-5 punkterna4 §som

skall3-5 alltså de samlade inkomsterna för hushållsmedlemmama,
beräknade enligt detta stycke, ingå i prövningen.

6§

lagrummetI delegeras prövningen vilka värdeområdenav som
uppfyller villkoren i och3 § 4 till regeringen§ eller den myndighet som
regeringen bestämmer. praktikenI handlar det genomföraattom en
statistisk bearbetning inkomst- och taxeringsvärdeuppgifter för attav
kunna fastställa vilka värdeområden uppfyller villkoren i 3 § ochsom
4 Prövningen sker i anslutning till varje allmän fastighetstaxering

förAFT småhusenheter respektive lantbruksenheter.
Eftersom Riksskatteverket den myndighet förär som svarar sam-

ordningen fastighetstaxeringen i riket och den myndighetäven ärav
handhar de skatteadministrativa framstår detsystemensom som

naturligt regeringen i förordning bemyndigar Riksskatteverketatt atten
för prövning och beslut enligt 3 § och 4svara

Vid varje inkomsttaxering fastställs sedan vilka skattskyldiga som
omfattas lagen på grund bosättning på fastighet i de aktuellaav av en
områdena.

andraI stycket tidpunkter prövningen skall slutförd.näranges vara
Eftersom prövningen skall ske utifrån de taxeringsvärden bestämtssom
i de grundläggande taxeringsbesluten normalt meddelas i mittensom av
juni under AFT-året, bör de värden berör taxeringsvärdenivån 3 §som

ochp.1-2 4 § kunna förberedasp.1-2 under hösten. Inkomstvärden
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efterfastställasför församlingar kan sedanoch3 § 3-5 4 § 3-5p.
meddelatsårlig inkomsttaxeringgrundläggande beslutendet deatt om

prövning bör kunnamånad. innebärvid november Detutgången attav
föremånad AFT-åretnovemberske någon gång efter utgången menav

årets slut.
fr.o.m.gälleranledning prövningenTredje stycket. Beslut i av

fastighetstaxeringenden allmännataxeringsåret efter året dååret
fastighetstaxeringallmännagenomförts taxeringsåret då nästat.0.m.

medprövningennärvarande innebär detgenomförts. För görsatt sex
undertaxeringsvärdenivåerFörändringar i inkomst- ochårs mellanrum.

denna tid beaktas inte.
för-innebördföreskrift medfjärde stycket har intagitsI atten

förändringarvärdeområdesindelning elleriändringar mellan AF T-åren
geografiskamedför denbeaktas.värdeområdesgränser, inte Detta attav

enligt och 4 §skett vid prövningen 3 §områdenavgränsningen somav
defastigheter inomprövning. Nybildadeligger fast fram till nästa

därmed omfattas.avgränsade områdena kommer att

7§

ochi 8§ 9§förutsättningarnalagrummet förklarasI att som anges
omfattasskattskyldige skalluppfyllda för denmåste att avvara

begränsningsregeln.

8§

förkrävskvalifikationskriterierdebestämmelsenI attett somanges av
omfattas begränsningsregeln.den skattskyldige skall av

beträffandekvaliñkationskriteriumstycket uppställerFörsta ettett
begränsningsbostaden,underlag för fastighetsskattlägsta som avser
behandlats utförligt iBestämmelsen harden s.k. underlagsgränsen.

avsnitt 9.3.
innebörd förstycket återfinns regel medandraI att personer somen

fönnögen-statligenligt lagen 1997:323skall sambeskattas 21 § om. begräns-fastighetsskatt avseendeberäknas underlaget förhetsskatt,
sammanlagdaderasningsbostaden för dem. Summangemensamt av

begränsningsbostaden måsteavseendeför fastighetsskattunderlag
Bestämmelsenenligt första stycket.till lägst underlagsgränsenuppgå

som sikte påi lagenliksom övriga bestämmelserskall tar-
sammanläggningen skallsambeskattade -tolkas på så sätt attpersoner

lagenskall sambeskattas enligtbeträffandeske de ompersoner som
alltsåi avsnitt dettidigare 9.3.2fönnögenhetsskatt. Som ärnämnts

för vilken sammanläggningpersonkretsfråga fastställa denatt avom
idäremot inteskall ske. krävsskatteunderlagen Det att personerna
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fråga verkligen förmögenhet och därför skallbesitter beskattningsbar
fönnögen-sambeskattas för förmögenhet enligt lagen statligom

hetsskatt. och till lika delarmakarna ochAnta A B ägeratt gemensamt
och bosatta fastighet därmed begränsningsbostadenär utgören som

frånvi utgår det vanligast förekommande, dvs. det endast finnsatt ett
småhus med tomtmark fastigheten. Vardera maken påfördpå är ett
underlag för fastighetsskatt till kronor. Eftersomuppgår 500 000som
makar omfattas skallsambeskattningsreglema ochAzs Bzsav samman-
lagda skatteunderlag, miljon kronor, medräknas vid prövningen enligt1
första stycket. stycket behandlas den situationen därI även personer

skall sambeskattas inte bosatta fastighet. praktikenIärsom samma
betyder de dagligen lever tillsammans olikadet inte skäl äratt utan av

förutsättsbosatta på skilda håll. då givetvis de rätteligenDet äratt
folkbokförda sina respektive fastigheter. Bestämmelsen klargör vad

gäller sambeskattade och bosatta på sin fastighetnär äger ärsom var
för vilka de skattskyldiga. Frågan dessa bör omfattasär om personer av

begränsningsregel har behandlats i kapitel Regeln innebär9.3.2. atten
för dessa sambeskattade beaktas, i förekommande fall, endast det
högsta skatteunderlagen. Anta makarna och bosatta påA B ärattav
skilda fastigheter. för sigDe den fastighet de bosattaäger ärvar som
på. underlag för fastighetsskatt förAzs den fastighet där han bosattär
uppgår till miljon kronor, medanl B:s underlag för den fastighet där
hon bosatt endast uppgår till 700 000 kronor. detta fallI skall därförär
endast Azs underlag beaktas vid den prövningen enligtgemensamma

Ärförsta stycket. underlagen lika medräknas det underlagstora som
den taxeringsenhet åsatts det högsta värdet.avser som

9§

lagrummet vissa ytterligare villkor förI begränsningnämns att av
skatteunderlaget medges. Villkorenskall kunna har behandlats iäven
avsnitt 9.3.2

första stycket återfinns huvudregeln beträffande vissaI grund-
uppfylldaläggande och bosättningsvillkor måste förägar- attvarasom

Huvudregelnden skattskyldige skall omfattas regelverket. innebärav
begränsning fastighetsskatt vid den aktuellaunderlaget föratt av

taxeringen endast ägde fastigheten denmedges den skattskyldige 1om
januari före tidpunkt bosattåret taxeringsåret vid denna ävensamt var

fastigheten förelegat för tiden därefter frampå och dessa förhållanden
till innehav fastighetårets slut. innebär endast helårsvisaDetta att av en
jämte helårsvis bosättning fastigheten omfattas begränsnings-av
regeln. Under det årliga taxeringsarbetet kontrollerar skatte-



Författningskommentar 235SOU 1999:59

under åretbosättningsförhållandenfastighetsinnehav ochmyndigheten
för den skattskyldige.

tredje styckena.ochundantag i andraregel finns vissaFrån denna
efterlevandeskattskyldigmöjlighet förandra stycket ärI som enges

utifrån deprövadbegränsningfråganeller sambo fåmake att om
vissasambonmaken ellerför den avlidnegälldeförhållanden omsom

reglernaomfattassådana samboruppfyllda. Endastvillkor är avsom
medjämställssambordvs. sådanasambeskattning omfattas, somom

tillSkäletundantaget.alltså intesambor omfattasAndramakar. av
avsnittangivits i 9.3.2.detta har

uppfyllda förskallraden villkordet första ia Här varasomavanges
undantaget. Denomfattasefterlevande skallskattskyldigatt aven

fastighetenha förvärvatsambon skallellerefterlevande maken
andradenmed anledningbodelningellertestamente avgenom arv,

död.eller sambonsmakens
ägdebarasambon intemaken elleravlidnedärvid denb krävsDet att

bosattocksåtaxeringsåretföreden januari åretfastigheten 1 utan var
förhållanden skallbådatidpunkt. Dessafastigheten vid denna

detbortgång. Häravlidnesförelegat vid den nämns ävenhaäven
januari åretdenägde fastigheten ldödsboden avlidnesfallet där

tidpunktefter dennaskattskyldigeoch dentaxeringsåretföre
förmöjliggöraförintagitsRegeln hartillskiftats fastigheten. att en

begränsningsregelnomfattaseller samboefterlevande make att av
år dåunder dettidpunktvidskiftasdödsboet änäven senareenom

avled.sambonmaken eller -
efter-skattskyldigedengällerförutsättningytterligarec Som atten
ellerdå makenjanuari det årdenfastigheten 1levande bosatt påvar

tillframfastighetenpådärefter varit bosattavled ochsambon
aktuella taxeringsåret.detutgången av

dödsbo efterskattskyldigedenreglerar falletTredje stycket, är ettnär
omfattasförutsättning försambo.make eller Somavliden att aven

sambon inte baraelleravlidne makengäller denbegränsningsregeln att
ocksåtaxeringsåret,förejanuari åretägde fastigheten den l utan var

förelågförhållandentidpunkt dessadär vid denna ävenbosatt samt att
ellerefterlevande makendengällervid makens bortgång. Dessutom att
elleravlidne makenefter deni dödsboetdelägaresambon skall vara

taxerings-förejanuari åretfastigheten denvarit på 1sambon och bosatt
kandödsboåret. Ettfram till utgångendärefteroch för tidenåret av

dåinkomstårför detbegränsningsregelnendast omfattasalltså av
inte bördettill dettaavled. Orsakeneller sambonmaken är att ges

hållabegränsningsregelnomfattasmöjlighet till attatt genomav
självklartdet inteEftersomtid.oskiftat under lång är attdödsboet
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skulledödsbon har inkomster under de år följer på dödsfallet detsom
finnas möjligheter skatteuttagetbegränsa på intesätt ärstora ettatt som
avsett.

Enligt § första stycket kommunalskattelagen53 3 1928:370mom.
för skattskyldiggäller det beskattningsår då avlider skall dennesatt

dödsbo såväl för inkomst den avlidne haft för inkomsttaxeras som som
ingått till dödsboet efter dödsfallet. Genom hänvisningen i 21 §som

fjärde stycket lagen statlig förmögenhetsskatt till1997:323 65 §om
kommunalskattelagen gäller för beskattningsår under vilket makeatt

skall den efterlevandeavlidit maken sambeskattas med dödsboet efter
den avlidne. enlighet med bestämmelsen i fjärde stycket iI 11 §
författningsförslaget kommentaren till skall förse 11 §även personer

skall sambeskattas enligt lagen statlig förmögenhetsskatt,21 §som om
inkomstberäkningen ske och deras inkomstergemensamt summan av
skall användas vid fastställandet spärrbeloppet enligt Under det11av
beskattningsår inträffat därfördå dödsfallet finns det förutsättningar att

rättvisande inkomstprövning hushållet.göra en av
följerNedan exempel på tillämpningen reglerna. tydlig-Förett av

skullhetens så redovisas i exemplen nedan endast nedsättningen av
fastighetsskatten blir följden nedsättning skatteunder-som av aven
laget.

fastigheten Sörgården bor denFörutsättningar; På 1:1 1 januari år 0
två makar och begränsningsmodellA B. Fastigheten A. I vår iägs av
exemplet underlagsgränsen till kronor, vilket665 000är satt motsvarar

fastighetsskatt på kronor. Begränsningstalet har till9 975 6sattsen
eftersom underlagsgränsen till 665 kronor får000ärprocent sattmen

spärrbeloppet inte understiga kronor underlagsgränsen9 975
multiplicerad med skattesatsen för småhus, jfr. tredje stycket.11 §
Gränsbeloppet, inkomstgränsen, tilli exemplet 250 kronor.000är satt
Fastigheten i exemplet har åsatts taxeringsvärde på miljoner2ett
kronor. totala fastighetsskattenDen uppgår till 30 000 kronor för hel-
året. Makarna sambeskattas varför derasA och B gemensamma
inkomst kronor, och i förekommande fall skatteunderlag/-100 000om
skattebelopp, skall läggas till grund för beräkningen.

30 juni år avlider delägare i dödsboet och fortsätterDen O A. B är
fastighetenbo på under de kommande åren. oktoberDen 1 övergåratt

tillfastigheten enlighet med regeln i första stycketB. I 53 § 3 mom.
kommunalskattelagen 1928:370, och skall förnämntssom ovan,
beskattningsåret då avlider dennes dödsbo såväl för inkomstA taxeras

haft för inkomst ingått till dödsboet efter dödsfallet.Asom som som
Genomhänvisningen i fjärde stycket lagen21 § 1997:323 statligom
förmögenhetsskatt till kommunalskattelagen for65 § gäller beskatt-att
ningsår under vilket make avlidit skall den efterlevande maken sambe-
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bestämmelsen iden avlidne. enlighet medskattas med dödsboet efter I
tillförfattningsförslaget kommentarenfjärde stycket i se11 § även

enligt lagenför skall sambeskattas 21 §§ skall11 ompersoner som
ske ochstatlig förmögenhetsskatt, inkomstberäkningen gemensamt

vid fastställandetderas inkomster skall användas spärr-avsumman av
därför skebeloppet enligt Inkomstberäkningen skall11 gemensamt
respektive inkomster,dödsboet och och derasför B summan av

deras respektivenedan, liksomberäknade enligt 12 § se avsumman
för begränsnings-skall därför ligga till grundskattebelopp enligt 13

prövningen.
begränsningsregelninkomståret omfattasår 1 0. BTaxering av

Ävenstycket dödsboeteftersom uppfyller villkoren i andrahon 9 §
.

i tredjebegränsningsregeln eftersom villkoren 9 §efter omfattasA av
tillfastighetsskatt uppgår 22 500stycket uppfyllda. Dödsboetsär

till kronor 3 mån.och fastighetsskatt uppgår 7 500kronor 9 mån Bzs

följande beräkning;Tillämpningen begränsningsregeln gerav
dödsbo BAs +

100 000Inkomst
0009 975 6Spärrbelopp 6%

22 500 50030 000 7Skatt +
30 000 9 975Nedsättning 20 025 -

inbördes andelförhållande till de sambeskattadesNedsättningen fördelas i av
9/ och fâr 006vårt fall får dödsboet 15 018 kr 12 B 5hushållets totala skattebelopp. I

3/kr 12.

As vardera i skattdödsbo och B betalar
As dödsbo B

50022 500 7
-15 018 5 006-

2 4947 482
från avrundningseffektenHushållet betalar kr i skatt om vi bortser9 975

underlagsgränsen procent.1,5x

förutsättningarna såförutsättningar; Vi ändrar BNya övertaratt
efter dödsåret.fastigheten först den juli år året1 1

vidDödsboetår inkomståret 0.Taxering 1 är ägareensam
uppfyller villkoren i tredje stycket.utgången inkomståret och 9 §av

till fastighetsskatt för taxeringsåretalltså inte skattskyldigB är
sambeskattas under inkomstårifråga. Dödsboet och skall 0B

dödsåret.
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begränsningsregeln följande beräkning;Tillämpningen av ger
dödsboAs

Inkomst 100 000
Spärrbelopp 6% 9 975 6000

månSkatt 30 000 12
Nedsättning 20 025 30 000-9 975

Dödsboet betalar i skatt
dödsboAs

30 000
20 025-
9 975

Hushållet betalar 9 975 kr i skatt under1agsgränsen 1,5 procent.x

inkomståret omfattas begränsningsregelnår 2 1. BTaxering av
eftersom uppfyller villkoren i andra stycket observera andrahon 9 §

efter omfattas däremot inte eftersomledet i punkt b. Dödsboet A
inte uppfyllda. Dödsbon omfattas endastvillkoren i § tredje stycket9 är

avlidne inte bosattåret för dödsfallet, dvs. inkomstår Den A påvar
fastigheten för taxeringsâret i fråga. fastighetsskatti början på året Bzs

till kronor Vi utgår från haruppgår 000 6 mån. B 100 00015 att
kronor i inkomst inkomstår och dödsboet efter skall inteB A
sambeskattas vid taxeringen år

Tillämpningen begränsningsregeln följande beräkning;av ger
-B

Inkomst 100 000
Spärrbelopp 6% 9 975 6000. .

mänSkatt 000 615
975Nedsättning 5 025 15 000-9

iB betalar skatt
B
15 000

5 025-
9759

Hushållet betalar kr underlagsgränsen procent.9 975 i skatt 1,5x

10§

paragrafen klargörs det folkbokföringens bosättningsbegreppI äratt
avgörande för den skattskyldige och ibedömningenärsom av var

förekommande skattskyldigefall make eller sambo bosatta. Denanses
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rätteligen skalleller honfastighet där hanbosatt densåledesanses
det krävsbestämmelsenkonsekvensfolkbokförd. En är attattavvara

skallfolkbokföringslagen 1991:481istöd §med 3avman
regelverket.för omfattasfolkbokföras i Sverige att av

11§

begränsningsregeln. Begränsnings-den egentligaParagrafen innehåller
i avsnittingående behandlats 9.3.1.grundstruktur harregelns

beräkningregelnden grundläggandestycket innehållerFörsta avom
spärrbeloppet.

marginal-regel begränsaråterfinns denandra stycket1 som
effekterna.

fårspärrbeloppetlägsta värdedetTredje stycket bestämmer som
medmultipliceradunderlagsgränsentill. Värdetuppgå motsvaras av

tillnärvarande uppgåroch förgäller för småhusskattesatsden somsom
för fastighetsskatt.underlaget1,5 procent av

inkomst-medförregelstycket denfjärdeI gemensamensomges
kommentarensambeskattades inkomster. Seavseendeberäkning även

stycket.till 8 andra§

12§

begränsnings-denvaddefinitionenparagrafenI utgörav somges
framgåravsnitt Sombehandlats i 9.3.2.hargrundande inkomsten. Den

begränsningsgrundande inkomstbestämmelsen utgörs summanavav
ökad medkapitalinkomstförvärvsinkomst ochbeskattningsbar avav

avdrag förminskatskapital harvarmed inkomstbelopp genomav
1947:576lageni 3 § 2sådana ränteutgifter ommom.som avses

statlig inkomstskatt.
ökas medendastskall alltsåinkomstenbegränsningsgrundandeDen

inkomsten iminskaanspråk förtagits iränteavdragetden del attsomav
Eventuellanoll.tillförekommande falliinkomstslaget kapital, ner

skall interänteutgiftentillhänförligtkapitalunderskott i inkomstslaget
iavdragsposterhanaturligtvisskattskyldig kanåterläggas. En även

därförfrågan kanränteutgifter ochinteinkomstslaget kapital avsersom
deti anspråkskallolika avdragordning dessa näri vilkenuppstå tas

skallränteutgiftemade samladedelskall fastställas hur stor somav
iinkomsten.begänsningsgrundande Isista meningentill denåterläggas

vidinnebördregel meddärför intagitsbestämmelsen har atten
dessaränteutgifter skallåterläggningenfastställandet storleken avavav
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alltid i anspråk före eventuella övriga avdrag hartagnaanses som
minskat inkomst kapital.av

13§

bestämmelsensI första stycke beskrivs hur spärrbeloppet jämförs med
det skattebelopp skall beräknas för begränsningsbostaden isom
enlighet med bestämmelserna i lagen 1984:1052 statligom
fastighetsskatt. skattebeloppDet här med andra 0rd, denär,som avses
skatt skall beräknas för den bostad där den skattskyldige bosatt,ärsom
dvs. där han eller hon rätteligen skall folkbokförd.vara

andra stycketI uppställs åter särskild bestämmelse fören personer
skall sambeskattas enligt § lagen21 1997:323 statlig för-som om

mögenhetsskatt. Skattebeloppet beräknas för de sambe-gemensamt
skattade och deras sammanlagda skattebelopp avseendeutgörs av
begränsningsbostaden, dvs. det småhus tillhörandemed tomtmark där
de bosatta.är

sambeskattadeFör bosatta på skilda håll och deär ägersom som
fastigheter där de bosatta, beaktas endast det högsta skatte-är av

Ärbeloppen. beloppen lika beaktas endast det beloppstora som avser
den taxeringsenhet åsatts det högsta värdet.som

Som tidigare klargjorts i kommentaren till 8§ det för tillämp-är
ningen regeln inte förutsättning de aktuellaattav en personerna
verkligen sambeskattas för förmögenhet.

14§

Bestämmelsen reglerar själva beräkningen nedsättningen under-av av
laget för fastighetsskatt. förklaratsSom i den allmänna beskrivningen

begränsningsregeln i avsnitt 3 och i kommentaren till 11ävenav
får spärrbeloppet aldrig understiga underlagsgränsen multiplicerat med
den aktuella skattesatsen för småhus, för närvarande 1,5är procentsom

underlaget för fastighetsskatt.av
Andra stycket reglerar hur nedsättningen skatteunderlagetav

nedsättningsbeloppet skall fördelas mellan skall sambe-personer som
skattas. de fall hushålletsI sammanlagda skattebelopp enligt 13 § är
hänförligt till fler de sambeskattade, fördelas nedsättningenän en av av
skatteunderlaget dem emellan i proportion till deras inbördes andelar av
det sammanlagda underlaget för fastighetsskatt avseende begränsnings-
bostaden. För sambeskattas ochskall har skildpersoner som som
bosättning gäller nedsättningen dem emellanfördelas i förhållandeatt
till storleken depå underlag för fastighetsskatt avseende den bostad där
de folkbokförda.är
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förtillämpningen reglernaNedan exempel påett avges
redovisas itydlighetens skullsambeskattade med skild bosättning. För
följdenskatten blirexemplet nedan endast nedsättningen avsomav

nedsättningen skatteunderlaget.av
bor maken A.fastigheten SörgårdenFörutsättningar; På 1:1

exemplet har åsattsFastigheten Fastigheten iA.ägs ettensam av
Sörgården bortaxeringsvärde miljoner fastigheten 3:1på kronor. På2

exemplet harFastigheten ihans maka Fastigheten B.B. ägs ensam av
begränsningsmodell ivåråsatts taxeringsvärde på kronor.400 000 Iett

vilketexemplet underlagsgränsen till 665 000 kronorär motsvararsatt
ibestämmelsen 8 §fastighetsskatt kronor. enlighet medpå 9 975 Ien

underlagen fördet högstaandra stycket får makarna endast beakta av
överskridsUnderlagsgränsenfastighetsskatt, dvs. miljoner kronor.2

för denna fastighet,således med god marginal. Fastighetsskatten som
medenlighetalltså bosatt till kronor.A på, uppgår 30 000 Iär

beaktasbestämmelsen i andra stycket får endast detta belopp13 § när
Gränsbeloppet,skall jämföras med spärrbeloppet.skattebeloppet

ochi till kronor. Makarna Ainkomstgränsen, exemplet 250 000är satt
kronorvarför inkomst 100 000sambeskattas derasB gemensamma om

bestämtsskall för beräkningen. Begränsningstalet harläggas till grund
kronor fårtill Eftersom underlagsgränsen uppgår till 665 0006 procent.

spärrbeloppet inte understiga kronor.9 975

Tillämpningen begränsningsregeln följande beräkning;gerav
A B+
100 000Inkomst

Spärrbelopp 6% 9 975 6000
fastighetSkatt 30 000 As

025 30 000-9 975Nedsättning 20
beräknas förförhållande till storleken de skattebeloppNedsättningen fördelas i av som

kr 1,5 2för deras respektive bostäder, dvs. för A 30 000respektive BA procent av
utgå 000kr. Totalt skall 36kr och för 6 000 kr 1,5 400 000miljoner B procent av

för deras respektive bostäder.kr i skatt
vårt fall får 687 kr 30/36 och får 337 kr 6/36.I A 16 B 3

skenedsättning endast kandetta fall föreligger alltså undantag från regelnI attett om
underlag föruppnådd. Bzsunderlagsgränsen fall kr måstei detta 665 000 vara- -

fastighetsskatt uppgår endast till 400 000 kr.
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ochA B betalar vardera i skatt
A B

30 000 6000
16687 -3337-
13313 2663

Hushållet betalar i detta fall totalt 976 kr i fastighetsskatt beroende15 de äratt
bosatta på skilda fastigheter. Nedsättningen dock lika for dessa sambeskattadeär stor

för sambeskattade har bosättning.som som gemensam

15§

bestämmelsen hänvisningI till de förfaranderegler gällerges en som
enligt taxeringslagen 1990:324.

ÖvergångsbestämmelserIkraftträdande- och

Punkten 1

Bestämmelsen lagen träder i kraft den januari1 2000 ochattanger
tillämpas första gången vid 2000 års taxering.

Punkten 2

Bestämmelsen tillkommithar för det fall lagen skall tillämpas förstaatt
gången vid taxeringsår inte sammanfaller med år då allmänett ettsom
fastighetstaxering har genomförs. bestämmelsen regler vilkaI ges om
taxeringsvärden och inkomstuppgifter skall användas vid prövningsom
enligt och3 § 4

andra stycket förklarasI prövningen skall utgå från den indelningatt
i värdeområden och de geografiska gäller forgränser som
värdeområden det taxeringsår då prövningen sker.

I stycket giltighetstiden för de beslut fattas isista anges som
anledning prövningen. Observera beslutet fr.o.m.gäller års2000attav
taxering det taxeringsår då allmän fastighetstaxering genomförts.t.o.m.
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begränsningtill lagFörslaget12.2 avom

fastighetsskattstatligunderlag för
inriktningregionalFörslaget utan

1§

förut-bestämmelsernainledandeinnehåller deParagrafen om
skattskyldig fastighetsägarefastighetsskatttillsättningarna för att en

fastighetsskatt.underlaget förbegränsningmedgesskall kunna av
medges fysiskbegränsning endaststycket klargörsandraI att

Sverige.belägen i DetfastighetenkrävsDessutom ärattperson.
belägenför i utlandetfastighetsskattbetalarbetyder att enmanom

ifråga.inte komma Iskatteunderlagetbegränsningfastighet, kan av
fastighetendastbegränsningenbestämmelsen förklaras även att avser

stycketsista ledet ilantbruksenhet.småhusenhet eller Iutgörssom av
skatteunderlagbeträffande detskeendast kanbegränsningklargörs att

s.k.bosatt, dvs. denskattskyldigedär dendet småhus ärsom avser
skatteunderlagendast detföljaktligenbegränsningsbostaden. Det är
bli föremål förperrnanentbostad kanskattskyldigesden somsom avser

definieras i 10Bosättningsbegreppetnedsättning.begränsning och
begränsningsregeln. IsmåhusendastomfattasframgårSom av

uttalasdetbestämmelsen klargörs det, attnämnts, attgenomovansom
småhusenheter ochfastigheterendast småhus belägna utgörsom

endastbegränsningEftersomregleringen.omfattaslantbruksenheter av
bostads-inte småhusomfattasfysiskkan tillkomma ägssom avperson

andrajuridiskarättsföreningar eller personer.
fall någonklargör i detregelinnehåller ärTredje stycket atten som

honellerfastighet där hansmåhus på denför fler ärskattskyldig än ett
dettomtmark åsattstillhörandemeddet småhusbosatt, somanses

utgöra fall det finnsbegränsningsbostad. deIvärdetsammanlagt högsta
möjligtnärvarande inteförfastighet detsmåhusfler attär uren

bosattdessafastställa i vilketregistermyndigheternas ägaren ärsomav
visst småhus.och inte ifolkbokförs fastighetenskilda påeftersom ett

småhusvilketfall fastställaför i dessadärför nödvändigRegeln är att
begränsningsbostad.skattskyldigesdenskall utgöraansessom

styckeföregåendebeskrivits isituationFjärde stycket. Den som
lantbruksenheter. Förfastighetersällanförekommer inte utgörsom

fastställerfastighetstaxeringenvidgällerlantbruksenheter ettatt man
småhusfinnsfastighet endastdet påOmbrukningscentrum. etten

påsmåhusdet fleraFinnsbrukningscentrum.det utgöra enanses
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lantbmksenhet, huvudregel det värdefullasteutgör småhusetsom
brukningscentrum 8 kap. 3 fastighetstaxeringslagen§ 1979:1152.
Genom hänvisningen till brukningscentrum fastställs på enkeltett sätt
vilket småhus begränsningsbostaden.utgörsom

Femte stycket erinrar dödsbo under vissa begränsade förut-attom
sättningar kan omfattas regelverket. hänvisningEn till § tredje5av ges
stycket.

2§

Första stycket. Hänvisningama till de nämnda lagarna anvisningger
hur beteckningar och begrepp i regelverket skall förstås inteom om

sistaI ledet i bestämmelsen uttalasannat begreppensattanges.
innebörd skall förstås bakgrund det sammanhang i vilka demot av
förekommer.

Andra stycket. Hänvisningen till kap. fastighetstaxeringslagen1 5 §
1979:1152 innebär bl.a. tomträttsinnehavare kanäven omfattasatt en

begränsningsregelnav
tredje stycketI uttalas hänvisningen till 65§ kommunal-genom

skattelagen endast sådana sambor skall jämställasatt med giftasom
innebärDet de bestämmelser bl.a. sambor endastattavses. som avser

omfattar sådana sambor tidigare varit gifta eller har eller harsom som
haft bam.gemensamt

Fjärde stycket klargör med taxeringsår taxeringsår enligtatt menas
taxeringslagen 1990:324.

Femte stycket i tillämpliga delar 4 § i lagen 1984:1052motsvarar
statlig fastighetsskatt.om

3§

lagrummetI förklaras förutsättningarna och4 §att 5 §som anges
måste uppfyllda för den skattskyldige skall omfattasattvara av
begränsningsregeln.

4§

bestämmelsenI de kvalifikationskriterier krävs förettanges attav som
den skattskyldige skall omfattas begränsningsregeln.av

Första stycket uppställer kvaliñkationskriterium beträffandeett ett
lägsta underlag för fastighetsskatt begränsningsbostaden,som avser
den s.k. underlagsgränsen. Bestämmelsen har behandlats utförligt i
avsnitt 9.3.

andraI stycket återfinns regel med innebörd föratten personer som
skall sambeskattas enligt 21 lagen§ 1997:323 statlig förmögen-om
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begräns-fastighetsskatt avseendeunderlaget förhetsskatt, beräknas
sammanlagdaderasför dem.ningsbostaden Summangemensamt av

begränsningsbostaden måsteavseendefastighetsskattunderlag för
Bestämmelsenenligt första stycket.underlagsgränsenuppgå till lägst

sikte sambe-i lagenbestämmelserskall liksom övriga tarsom-
skall skesammanläggningentolkas såskattade sätt attpersoner -

lagensambeskattas enligtskallbeträffande de ompersoner som
det alltsåavsnitttidigare i 9.3.2förmögenhetsskatt. Som ärnämnts

sammanläggningpersonkrets för vilkenfastställa denfråga att avom
idäremot inteskall ske. krävsskatteunderlagen Det att personerna

och därför skallbeskattningsbar förmögenhetfråga verkligen besitter
förmögen-lagen statligförmögenhet enligtsambeskattas för om

och till lika delarochmakarna Bhetsskatt. A ägerAnta gemensamtatt
begränsningsbostadendärmedfastighetoch bosatta på utgörär somen

endast finnsförekommande, dvs. detvanligastvi utgår från det ettatt
maken påfördVarderatomtmark på fastigheten.småhus med är ett

Eftersomtill 000 kronor.fastighetsskatt uppgår 500underlag för som
ochsambeskattningsreglema skall Azs Bzsmakar omfattas samman-av
prövningen enligtmedräknas vidmiljon kronor,lagda skatteunderlag, 1

därden situationenbehandlasförsta stycket. stycketI även personer
fastighet. praktikenIinte bosattaskall sambeskattas är sammasom

olika skältillsammansdagligen leverbetyder det de inte ärutanatt av
givetvis de rätteligenförutsätts dåhåll.bosatta på skilda Det äratt

vadBestämmelsen klargörrespektive fastigheter.folkbokförda sinapå
sin fastighetbosatta påsambeskattade ochgäller ärägernär varsom

bör omfattasdessaskattskyldiga. Fråganvilka deför är avpersonerom
Regeln innebärbehandlats i kapitel 9.3.2.begränsningsregel har atten

endast detförekommande fall,beaktas, isambeskattadeför dessa
och bosatta påmakarna Bskatteunderlagen. AAntahögsta ärattav

de bosattasig den fastighetförskilda fastigheter. ärDe äger somvar
bosattfastighet där hanfastighetsskatt för denförpå. underlag ärAzs

fastighet därunderlag för denmedantill miljon kronor, Bzsuppgår l
fall skall därförkr. dettatill 000 Ihon bosatt endast uppgår 700är

prövningen enligtvid denendast underlag beaktasA:s gemensamma
Är det underlagmedräknasunderlagen likaförsta stycket. stora som

värdet.det högstataxeringsenhet åsattsden somavser

5§

begränsningvillkor förytterligarevissalagrummetI attnämns av
behandlats iharmedges. Villkorenskall kunnaskatteunderlaget även

avsnitt 9.3.2
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förstaI stycket återfinns huvudregeln beträffande vissa grund-
läggande och bosättningsvillkor måste uppfyllda förägar- attsom vara
den skattskyldige skall omfattas regelverket. Huvudregeln innebärav

begränsning underlaget för fastighetsskatt vid den aktuellaatt av
taxeringen endast medges den skattskyldige ägde fastigheten den lom
januari föreåret taxeringsåret vid denna tidpunkt bosattävensamt var
på fastigheten och dessa förhållanden förelegat för tiden därefter fram
till årets slut. innebärDetta endast helårsvisa innehav fastighetatt av en
jämte helårsvis bosättning på fastigheten omfattas begränsnings-av
regeln. Under det årliga taxeringsarbetet kontrollerar skattemyndig-
heten fastighetsinnehav och bosättningsförhållanden under föråret den
skattskyldige.

Från denna regel finns vissa undantag i andra och tredje styckena.
andra stycketI möjlighet för skattskyldig efterlevandeärges som en

make eller sambo få frågan begränsning prövad utifrån deatt om
förhållanden gällde för den avlidne maken eller sambon vissasom om
villkor uppfyllda. Endast sådana sambor omfattas reglernaär som av

sambeskattning omfattas, dvs. sådana sambor jämställs medom som
makar. Andra sambor omfattas alltså inte undantaget. Skälet tillav
detta har angivits i avsnitt 9.3.2.

det förstaa Här i raden villkor skall uppfyllda föranges av som vara
skattskyldig efterlevande skall omfattas undantaget. Denatt en av

efterlevande maken eller sambon skall ha förvärvat fastigheten
eller bodelning med anledning den andratestamentegenom arv, av

makens eller sambons död.
b krävsDet därvid den avlidne maken eller sambon inte bara ägdeatt

fastigheten januariden året före taxeringsåretl också bosattutan var
på fastigheten vid denna tidpunkt. båda förhållandenDessa skall

vidha förelegat den avlidnes bortgång. Här detäven nämns även
fallet avlidnes dödsbo fastighetendär den ägde den januari åretl

ochföre taxeringsåret den skattskyldige efter denna tidpunkt
fastigheten.tillskiftats Regeln har intagits för möjliggöra föratt en

efterlevande make eller sambo omfattas begränsningsregelnatt av
dödsboet skiftas vid tidpunkt under det år dåäven änom en senare

eller sambonmaken avled.
ytterligare förutsättningSomc gäller den skattskyldige efter-atten

levande bosatt fastighetenpå den januari1 det år då maken ellervar
sambon avled och därefter varit bosatt på fastigheten fram till
utgången det aktuella taxeringsåret.av

Tredje stycket, reglerar fallet den skattskyldige dödsbo efternär är ett
avliden make eller sambo. Som förutsättning för omfattasatten av

begränsningsregeln gäller den avlidne maken eller sambon inte baraatt
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ocksåtaxeringsåret,förejanuari åretdenägde fastigheten l utan var
dessaförhållanden förelågtidpunkt ävendär vid dennabosatt samt att

maken ellerefterlevandegäller denbortgång.vid makens Dessutom att
maken elleravlidneefter dendödsboetiskall delägaresambon vara

taxerings-.förejanuari åretfastigheten den lsambon och varit bosatt
dödsbo kanåret.till utgången Ettdärefter framför tidenochåret av

inkomstår dåbegränsningsregeln för detomfattasalltså endast av
inte bördettill dettaavled. Orsakensambonmaken eller är att ges

döds-hållabegränsningsregelnomfattasmöjlighet till attatt genomav
dödsbonsjälvklartdet intetid. Eftersomoskiftat under lång är attboet

finnasskulle detdödsfalletföljer påunder de årinkomsterhar som
intepåskatteuttaget ärbegränsamöjligheter sätt avsett.ettattstora som

1928:370kommunalskattelagenstycketförstaEnligt 53 § 3 mom.
dennesskallskattskyldig avliderdåbeskattningsårför detgäller att

för inkomstavlidne haftdensåväl för inkomstdödsbo taxeras somsom
i 21 §hänvisningendödsfallet.efter Genomdödsboetingått tillsom

till 65 §förmögenhetsskattstatlig1997:323fjärde stycket lagen om
vilket makeunderbeskattningsårförgällerkommunalskattelagen att

dödsboet eftermedsambeskattasmakenefterlevandeavlidit skall den
för-stycket ifjärdebestämmelsen i §7enlighet medavlidne.den I

skall förtill §7kommentarenfattningsförslaget se även sompersoner
förmögenhetsskatt,statliglagenenligt 21 §skall sambeskattas om

inkomsterderasochinkomstberäkningen ske gemensamt summan av
detUnderenligtspärrbeloppet 7fastställandetvidskall användas av

förutsättningardet därförinträffat finnsdödsfalletdå attbeskattningsår
hushållet.inkomstprövningrättvisandegöra aven

reglerna. FörtillämpningenexempelNedan följer ett av
nedsättningennedan endasti exemplenredovisasskull såtydlighetens

skatteunder-nedsättningföljdenblirfastighetsskatten avenavsomav
laget.

januari år 0bor denSörgården 1fastigheten 1:1PåFörutsättningar;
begränsningsmodell ivårA. Ioch Fastighetenmakartvå A B. ägs av

vilketkronor,000till 665underlagsgränsenexemplet motsvararär satt
till 6Begränsningstalet harkronor.fastighetsskatt på 9 975 sattsen

fårkronortill 665 000underlagsgränseneftersom är sattprocent men
underlagsgränsenkronor975understiga 9intespärrbeloppet

stycket.tredjejfr.småhus, 7 §förmultiplicerad med skattesatsen
kronor.till 250 000exempletiinkomstgränsen,Gränsbeloppet, sattär

miljonertaxeringsvärde på 2Fastigheten i exemplet har åsatts ett
för000 kronortill 30uppgårtotala fastighetsskattenkronor. Den

varför derassambeskattashelåret. Makama ochA B gemensamma
skatteunderlag/-fallförekommandeikronor, ochinkomst 100 000om

beräkningen.förgrundskallskattebelopp, läggas till
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Den juni30 år 0 avlider delägareA. B i dödsboetär och fortsätter
bo fastighetenpå under de kommande åren.att Den 1 oktober övergår

fastigheten till B. enlighetI med regeln i 53 § 3 första stycketmom.
kommunalskattelagen 1928:370, och skall förnämntssom ovan,
beskattningsåret då avliderA dennes dödsbo såväl för inkomsttaxeras

haft förA inkomst ingått till dödsboet efter dödsfallet.som som som
Genom hänvisningen i fjärde21 § stycket lagen 1997:323 statligom
förmögenhetsskatt till 65 § kommunalskattelagen gäller for beskatt-att
ningsår under vilket make avlidit skall den efterlevande maken sam-
beskattas med dödsboet efter den avlidne. enlighetI med bestämmelsen
i fjärde7 § stycket i författningsförslaget se kommentaren tilläven
7 § skall för skall sambeskattas enligt 21 lagen§personer som om
statlig förmögenhetsskatt, inkomstberäkningen ske ochgemensamt

deras inkomster skall användas vid fastställandetsumman av av
spärrbeloppet enligt 7 Inkomstberäkningen skall därför ske

för dödsboet och ochB derasgemensamt respektivesumman av
inkomster, beräknade enligt 8 § se nedan, liksom derassumman av
respektive skattebelopp enligt 9 skall därför ligga till grund för
begränsningsprövningen.

Taxering år 1 inkomståret 0. omfattasB begränsningsregelnav
Äveneftersom hon uppfyller villkoren i § andra stycket5 dödsboet

.efter omfattasA begränsningsregeln eftersom villkoren i § tredje5av
stycket uppfyllda. Dödsboets fastighetsskattär uppgår till 22 500
kronor 9 mån och fastighetsskattBzs uppgår till 7 500 kronor 3 mån.

Tillämpningen begränsningsregeln följande beräkning;av ger
As dödsbo B+

Inkomst 000100
Spärrbelopp 6% 9 975 6000
Skatt 30 000 22 500 7 500+
Nedsättning 20 0253O 000-9 975
Nedsättningen fördelas i förhållande till de sambeskattades inbördes andel av
hushållets totala skattebelopp. vårtI fall får dödsboet 15 018 kr 9/12 och fårB
5 006 kr 3/12.

As dödsbo och B betalar vardera i skatt
As dödsbo B
22 500 7 500

-15 018 5 006-
7 482 2 494

Hushållet betalar 9 975 kr i skatt om vi bortser från avrundningseffekten underlags-
1,5 procent.gränsenx
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Vi ändrar förutsättningarna så Bförutsättningar;Nya övertaratt
efter dödsåret.fastigheten först den juli år året1 1

vid1ink0mståret Dödsboetår 0.Taxering är ägareensam
tredje stycket.och uppfyller villkoren i §utgången inkomståret 5av

taxeringsåretfastighetsskatt forskattskyldig tillalltså inteB är
under inkomstår 0och skall sambeskattasifråga. Dödsboet B

dödsåret.

begränsningsregeln följande beräkning;Tillämpningen gerav
As dödsbo
100 000Inkomst

9 975 6000Spärrbelopp 6%
mån30 000 12Skatt

20 025 30 000-9 975Nedsättning

Dödsboet betalar i skatt
dödsboAs

30 000
20 025-
9 975

procent.Hushållet betalar 9 975 kr i skatt underlagsgränscn 1,5x

begränsningsregeln efter-omfattasår inkomståret 1. BT 2axering av
andra ledet ii andra stycket observerahon uppfyller villkoren 5 §som

ieftersom villkorenefter omfattas däremot intepunkt b. Dödsboet A
föromfattas endast åretstycket inte uppfyllda. Dödsbon§ tredje5 är

bosatt påavlidne intedödsfallet, dvs. inkomstår ADen var
fastighetsskattför taxeringsåret i fråga.fastigheten i början på året Bzs

från har 000mån. Vi utgår B 100uppgår till 000 kronor 615 att
efter skall inteinkomstår och dödsboet Akronor i inkomst B sam-

beskattas vid taxeringen år

beräkning;Tillämpningen begränsningsregeln följandegerav
B
100 000inkomst

60009 975Spärrbelopp 6%
mån000 6Skatt 15

15 000-9 975Nedsättning 5 025



Författnirigskommentar SOU 1999:59250

B i skattbetalar
B
15 000
5 025-
9 975

Hushållet betalar 975 kr i skatt underlagsgränsen 1,5 procent.9 x

6§

det folkbokföringens bosättningsbegreppparagrafen klargörsI äratt
denavgörande för bedömningen skattskyldige och iär av varsom

förekommande fall make eller sambo bosatta. skattskyldigeDenanses
hanbosatt den fastighet där eller hon rätteligen skallsåledes påanses

folkbokförd. konsekvens bestämmelsen det krävsEn är att attvara av
i folkbokföringslagenmed stöd 3 § 1991:481 skallman av
omfattasfolkbokföras i Sverige för regelverket.att av

7§

Paragrafen innehåller den egentliga begränsningsregeln. Begränsnings-
regelns grundstruktur har ingående behandlats i avsnitt 9.3.

stycket innehåller den grundläggandeFörsta regeln beräkningom av
spärrbeloppet.

andra stycket återfinns den regelI begränsar marginal-som
effekterna.

stycket det lägstaTredje bestämmer värde spärrbeloppet fårsom
till. Värdet underlagsgränsenuppgå multiplicerad medmotsvaras av

småhusden skattesats gäller för och för närvarande uppgår tillsom som
underlaget för fastighetsskatt.1,5 procent av

järde stycket den regel medförI inkomst-somges en gemensam
beräkning avseende sambeskattades inkomster. Se kommentarenäven
till andra stycket.4 §

8§

paragrafen definitionen vad den begränsnings-I utgörges av som
grundande inkomsten. har behandlats i avsnitt framgårDen 9.3.2. Som

bestämmelsen begränsningsgrundande inkomstutgörsav av summan
beskattningsbar förvärvsinkomst och inkomst kapital.avav

9§

bestämmelsens första stycke beskrivs hur spärrbeloppet jämförs medI
skattebelopp skall beräknas för begränsningsbostadendet isom
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statliglagen 1984:1052bestämmelserna ienlighet med om
den0rd,med andrahärskattebeloppfastighetsskatt. Det är,avsessom

bosatt,skattskyldigebostad där denför den ärberäknasskatt skallsom
folkbokförd.skallrätteligeneller hondvs. där han vara

bestämmelse försärskilduppställs återstycketandraI personeren
statlig1997:323lagenenligt 21 §sambeskattasskall omsom

sambe-för deberäknasSkattebeloppetfönnögenhetsskatt. gemensamt
avseendeskattebeloppsammanlagdaderasskattade och utgörs av

därtomtmarktillhörandemedsmåhusdvs. detbegränsningsbostaden,
de bosatta.är

deochskilda hållpåbosatta ägersambeskattadeFör är somsom
skatte-det högstabeaktas endastde bosatta,fastigheter där är av

Är det beloppendastbeaktaslikabeloppenbeloppen. stora avsersom
värdet.högstadettaxeringsenhet åsattsden som

fördettill 4 §i kommentaren ärklargjortstidigareSom
aktuelladeförutsättninginteregelntillämpningen att personernaenav

förmögenhet.försambeskattasverkligen

10§

under-nedsättningenberäkningenreglerar självaBestämmelsen avav
beskrivningenallmännai denförklaratsfastighetsskatt. Somförlaget

fårtilli kommentaren 7ochi avsnitt 9.3begränsningsregeln ävenav
med denmultipliceratunderlagsgränsenunderstigaaldrigspärrbeloppet

närvarandeför 1,5för småhus, är procentaktuella skattesatsen avsom
fastighetsskatt.förunderlaget

skatteunderlagetnedsättningenhurstycket reglerarAndra av
skallmellanfördelasskallnedsättningsbeloppet sompersoner

hushållets enligt 9 §skattebeloppsammanlagdafallsambeskattas. deI
nedsättningenfördelassambeskattade,deflerhänförligt till änär en av

andelarinbördestill derasi proportionemellanskatteunderlaget demav
avseende begräns-fastighetsskattförsammanlagda underlagetdetav

skildharsambeskattas ochskallningsbostaden. För sompersoner som
förhållandeidem emellanfördelasnedsättningenbosättning gäller att

därden bostadavseendefastighetsskattunderlag fördetill storleken på
folkbokförda.de är

sambe-reglerna förtillämpningenexempel påNedan ett avges
redovisas iskulltydlighetensbosättning. Förmed skildskattade

blir följdenskattennedsättningennedan endastexemplet avsomav
skatteunderlaget.nedsättningen av

makenbor A.Sörgården 1:1fastighetenPåFörutsättningar;
exemplet har åsattsiFastighetenA. ettFastigheten ägs ensam av

borSörgården 3:1fastighetenmiljoner kronor. Påtaxeringsvärde på 2
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hans maka FastighetenB. B. Fastigheten i exemplet harägs ensam av
åsatts taxeringsvärde på 400 000 kronor vår begränsningsmodellI iett
exemplet underlagsgränsen till 665 000 kronor vilketär satt motsvarar

fastighetsskatt på 9 975 kronor. enlighetl med bestämmelsen i 8 §en
andra stycket får makarna endast beakta det högsta underlagen förav
fastighetsskatt, dvs. 2 miljoner kronor. Underlagsgränsen överskrids
således med god marginal. Fastighetsskatten för denna fastighet, som
alltså bosattA på, tilluppgår 30 000 kronor. enlighetär I med
bestämmelsen i andra stycket får13 § endast detta belopp beaktas när
skattebeloppet skall jämföras med spärrbeloppet. Gränsbeloppet,
inkomstgränsen, i exemplet till kronor.250 000 Makama ochär Asatt

sambeskattasB varför deras inkomst 100 000 kronorgemensamma om
skall läggas till grund for beräkningen. Begränsningstalet har bestämts
till 6 Eftersom underlagsgränsen uppgår till 665 kronor får000procent.
spärrbeloppet inte understiga 9 975 kronor.

Tillämpningen begränsningsregeln följande beräkning;av ger
A B+

Inkomst 100 000
Spärrbelopp 6% 9 975 6000
Skatt 30 000 fastighetAs
Nedsättning 20 025 30 000-9 975
Nedsättningen fördelas i förhållande till storleken de skattebelopp beräknas förav som

respektive förA B deras respektive bostäder, fördvs. A 30 000 kr 1,5 2procent av
miljoner kr och för B 6 000 kr 1,5 kr. Totalt skall400 000 utgå 36 000 krprocent av
i skatt för deras respektive bostäder.

vårt fall fårI 16 687 kr 30/36 och fårA B 3 337 kr 6/36.
detta fall föreliggerI alltså undantag från regeln nedsättning endast kan skeett att om

underlagsgränsen i falldetta 665 000 kr måste uppnádd. Bzs underlag forvara- -
fastighetsskatt uppgår endast till 400 000 kr.

A och B betalar vardera i skatt
A B

30000 6000
16 687 3 337- -
13 313 2663

Hushållet betalar i detta fall totalt 15 976 kr i fastighetsskatt beroende på de äratt
bosatta på skilda fastigheter. Nedsättningen dock lika för dessa sambeskattadeär stor

för sarnbeskattade har bosättning.som som gemensam
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11§

gällerbestämmelsen hänvisning till de förfarandereglerI somges en
enligt taxeringslagen 1990:324.
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till lag ändring i lagen12.3 Förslaget om

statlig fastighetsskatt1984:1052 om

5§

Paragrafen bestämmelser begränsning under-ochär attny anger om av
för fastighetsskatt finns i lagen begränsning underlag förlaget om av

statlig fastighetsskatt.
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Förslaget till lag ändring i lagen12.4 om

skattereduktion för1996:1231 om

fastighetsskatt i vissa fall vid 1997-2001

års taxeringar

4§

Tredje stycket. Till stycket har fogats mening med innebörd denatten
reduktion erhålls i förekommande fall skall minskas med densom
nedsättning skatten följt nedsättning skatteunderlagetav som av av
enligt lagen fastighetsskatt.begränsning underlag för statligom av
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12.5 Förslaget till ändringlag iom

taxeringslagen 1990:324

1 kap.

1§

förslaget föreslåsI i bestämmelsen infogas punkt med9att en ny
innebörd taxeringslagen gäller vid fastställelse underlaget föratt attav

skatt enligt lagen begränsning underlag för statligta ut om av
fastighetsskatt.
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12.6 Förslaget till lag ändring iom

skatteregisterlagen 1980:343

7§

förslaget föreslåsI i 7 § punkt infogas innebörd13 medatt sats atten
det centrala skatteregistret får, förutom de uppgifter redan inämnssom
punkten, innehålla uppgifter behövs för prövningäven som av
förutsättningarna för begränsning underlaget för statligav
fastighetsskatt.

Lagen begränsning underlag för fastighetsskatt innefattas iom av
det ändamål i § andra stycket taxering1 dvs. bl.a.omnämnssom
enligt taxeringslagen 1990:324.
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12.7 Förslaget till förordning begränsningom

underlag för fastighetsskattstatligav

förordningenI bemyndigas Riksskatteverket verkställa prövningatt
enligt och i lagen3 § 4 § begränsning underlag för statligavom
fastighetsskatt.
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Reservation
ledamoten Halvarsson fpIsaav

har inte kunnatMajoriteten i fastighetsbeskattningskommittén enas om
lösning de problemlägga fram distinkt förslag tillnågotatt av som

fritidshus-medför för pennanentboende i attraktivafastighetsskatten
modellalternativa modeller.områden. lägger istället fram två EnMan

kvalifikationskriterier, den andra generelltvissa geografiska äranger
otal varianterverkande landet. Till bägge modellerna knytsöver ett

inkomstbaserad begränsningsregel för fastighetsskatten.en
innebärbegränsningsregel kommittén föreslårDen somtyp av

marginaleffekter för alla hushåll omfattas begränsningen.ökade som av
inkomstberoende regelverk inkomst-Marginaleffektema andraav -

bostadsbidrag och bamomsorgs-skattesystemet i kombination med
alltförredan i dagslägetavgifter enligt mitt förrnenande,är,-

kvinnor vill börja arbetabetungande. slår särskilt hårtDetta mot som
Förslagetefter i tjänstgöringstid.föräldraledighet eller villsom upp

jämställdhetssträvanden ochoacceptabeltmotverkar alltså, på sätt,ett
människors önskan förbättra sin situation. Genom attatt egen

inkomster införs ocksåfastighetsskatten relaterad till hushålletsgörs en
form sambeskattning i skattesystemet.ny av

förslag.fastighetsbeskattningskommitténsmigJag motreserverar
jag angivitförslaget oacceptabelt de skälEnligt min mening är somav

utforma regler ökarFolkpartiet kan inte medverka till att nya somovan.
marginaleffektema i samhället.

problemetfolkpartiets år slagit fastFrån sida har vi under många att
skärgårdsområdena medi de kust- ochför pennanentboende utsatta

fastighetsbeskattning måstehöga taxeringsvärden och därmed hög
hållbar och stabil lösning pålösas. dags för långsiktigtDet är nu en

fritidshus-problemet fastighetsskatt för bofasta i populäramed hög
där fastig-föreslår enkel och lättadministrerad metodområden. Jag en

pennanentboende i denhetsskatten reduceras med tredjedel för allaen
avgränsningen, dvs. för-kommittén framarbetade geografiskaav

samtidigt den allmännasamlingar där taxeringsvärdenivån högär som
låg.inkomstnivån hos den bofasta befolkningen är
vilka sitt hus imånga småhusägare, ofta pensionärer,För äger ett

ekonomiskaområde höga taxeringsvärden förvärras denmed
förmögenhetsskatten bestäms fastighetemassituationen avgenom som
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taxeringsvärde. bara fastighetsskattesystemet reformerasInte måste
också förmögenhetsskatten bör avskaffas.utan
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Reservation
ledamoten Rolf Kenneryd cav

Bakgrund

efter ha behandlatsproblemområde med förturDet attsom av-
kommittén berörs i detta delbetänkande de exceptionellt högaär-
taxeringsvärden uppstått i attraktiva fritidshusområden till följdsom av
osedvanligt höga köpeskillingar för fritidshus. höga taxerings-De

mycket hög fastighetsskatt för fastboende i dessavärdena leder till
taxeringsvärdena förmögen-områden. Ofta medför de höga också

hetsskatt värdena inte någon avkastning. Demonetärtrots att genererar
fastboende i dessa områden har oftast mycket låg betalningsförrnåga till
följd låga inkomster.av

Problemen har medfört och medför alltjämt fastboende inteatt
behålla fastigheten. redan låga andelen fastboendeklarar Denattav

till förfång för hela bygder serviceunder-ytterligare attuttunnas genom
laget minskar. drabbar också de fritidsboende.Det

flera för finnaCenterpartiet har under år arbetatenträget att
majoriteter för lättnad förlösningar och politiska deen grupper som

regeringen i juni lagrådsremiss efterberörs. Sålunda lade 1998 en en
överenskommelse med Centerpartiet med förslag till temporären
lättnad inom geografiskt avgränsade områden slopande dengenom av
s.k. belägenhetsfaktom.

Lagrådet riktade viss kritik den geografiska avgränsningen.mot
Enligt min mening kritiken inte den karaktären det inte varitattvar av

genomföra förslagetmöjligt efter viss ytterligare beredningatt som en
varaktig lösning efter förslag ilösning i avvaktan på vårttemporär en

kommande slutbetänkande.

Avgränsningsmojligheter/-problem

Fastighetsskattesystemet tekniskt mycket komplicerad materia.är en
särbehandla speciell inom detta kommer medAtt systemen grupp

nödvändighet medföra gränsdragningsproblem. kanDessaatt vara av
geografisk eller ekonomisk kommer alltid finnasDetnatur. attt.ex.

enskilda fastighetsägare kan sig förfördelade iexempel på som anse
fastighetsägare med i likartade för-förhållande till stort settannan

hållanden.
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min mening det utomordentligt angeläget finnaEnligt är att en
till de uppenbara orättvisor nuvarandelösning rättarsom som

attraktiva fritidshusområden.förhållanden innebär för fastboende i
fastställa för lättnademaVissa olägenheter i samband med gränsernaatt

kan därmed behöva accepteras.
framlägga förslag olikaKommitténs majoritet har valt iatt som

lågavarianter har sin utgångspunkt i fastighetsägare med inkomsteratt
lättnad i fastighetsskattenoch höga taxeringsvärden erhåller ien

relation till hushållsinkomsten. Enligt min mening har det framlagda
brister i olika avseenden jag inte kan ansluta migförslaget så attstora

istället lösningen bort sökas inom förtill förslaget. Jag attanser ramen
beröras lättnadentaxeringsförfarandet. Fastigheter skulle skullesom av

fördärigenom erhålla lägre taxeringsvärde närvarande. Därmedänett
förmögenhetsskatten bli föremål för lättnad.skulle även

svagheterna förslaghuvudsakligaDe i majoritetens

majoriteten framlagda förslaget kommer å sidanDet att enaav vara
krångligt och svåröverblickbart och å andra sidan alltföratt storage
förutsättningar för manipuleraatt systemet.

förslaget-Såsom konstateras majoriteten kommeräven oavsettav
utformas medföra skärpta marginal-hur det i detalj avsevärtatt-

alltså till hushåll väljer öka sin inkomsteffekter. lederDet att attsom
ökad arbetsinsats eller högre lön får behålla allt mindre delgenom en

inkomstökningen. Redan idag finns exempel på de samladeattav
marginaleffektereffekterna skatter och bidrag leder till på 100överav

dvs. hela inkomstökningen bortfaller i ökade skatteränprocent, mer
och minskade bidrag. kan inte försvarbart ytterligare ökaDet attvara
marginaleffektema i situation i andravi sammanhang på olikanären

försöker minska dem.sätt att
Tillämpningen det föreslagna kommer i olika avseendensystemetav
leda till svårigheter och betydande avgränsningsproblem. gällerDetatt

svagheten med det föreslagna hushållsbegreppet, baserast.ex. som
det sambeskattningsbegrepp tillämpas i förmögenhetsbeskatt-som

dennaningen. allt döma kommer sambeskattning slopasAv att att
Även vid sambeskattningrelativt bibehållen kommer detsnart.

hushållsbegreppet betydandeföreslagna leda till orättvisoratt genom
sambeskattade får hushâllsinkomstmakar högre icke sambe-änatt t.ex.
samboende förhållanden.skattade under i övrigt likartade

tillTillämpningen inkomstbegreppet kommer också ledaattav
svårigheter och olikformigheter det gäller återläggningnär t.ex. av
ränteavdrag och resultatreglerande åtgärder vid inkomst närings-av
verksamhet.
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slutsatserAlina

utomordentligtarbete varit angelägenhar under kommitténsJag attom
angivna problemen.till genomförbar lösning på de Jagmedverka en

inför sina fastigheterde människor står tvånget övergeattatt somanser
bedömer emellertidföreslagna jaghar kräva det. Deträtt systemetatt

möjligtsvagheter jag inte bedömer detbehäftat med så attattstoravara
därför inte biträda förslaget.genomföra. kanJag

jag lösningen bort sökas inomtidigare påpekatsSåsom attanser
varit möjligt inom denför taxeringsförfarandet. har inteDet attramen

alternativ.förfogande för kommittén utreda detta Jagtid stått tillsom
samarbeteskyndsamt möjligt och i intimtså bör ske såatt somanser

lösning där lättnaden uppstårFastighetstaxeringsutredningen.med En
för berörda fastigheter skulleföljd taxeringsvärdensänktaavsom en

förmögenhetsskatt förfastighetsskatt sänktresultera i såväl sänkt som
orättvisorfrämst berörs nuvarandedem berörs. demFör ärsom avsom

det angeläget.
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Reservation
ledamoten Landgren UtdPerav

Fastighetsbeskattningskommittén har regeringens uppdrag göraatt en
allmän reglerna fastighetsskatt. Kommittén haröversyn bl.a. iav om
uppgift utreda hur kravet skattemässigpå neutralitet mellan olikaatt

Ävenupplåtelseformer skall definieras. andra grundläggande
principiella frågor har uppdragits åt kommittén behandla,att t.ex.
fastighetsskattens roll del kapitalinkomstbeskattningen.som en av

Beträffande den löpande beskattningen fastighetsinnehav minärav
och mitt partis principiella uppfattning nuvarande med statligatt system
fastighetsskatt bör avvecklas. stället börI kommunerna möjlighetges

avgift för täcka kostnader för gatuunderhåll, brandförsvaratt ta ut atten
Övergångenoch kommunal service. till detta långsiktiga målannan

dock särskildakräver överväganden bl.a. hur skatteväxling skall ägaen
kristdemokraternasI budgetaltemativ finansieras och genomförsrum.

stegvis sänkningar den statliga fastighetsskatten, för successivtattav
denna förändring.uppnå

Sverige motiveradesI igång tiden fastighetsbeskattningenen som
s.k. garantibeskattning, där fastighetsägare skulle betala fören

garanterade samhällstjänster i form avlopp, tillfartsvägarvatten, etc.av
beskattning legitimeradesDenna intresse från fastighetsägarensettav

offentligasida tjänster intresseprincipen. Samhällstjänstema ärav
idag kommunala och finansieras avgifter och kommunalskatt.genom
Fastighetsbeskattningen däremot statlig och motiveras idag enbartär

intäktskälla för Relationen mellan skatt och legitimstaten.som en
orsak till skatten borta.är

Nuvarande fastighetsskatt går således tillbaka på principlösen
skattepolitik. finansieringStatens via skatter och avgifter tycks alltmer
förvandlas till osammanhängande och motsägelsefullt lapptäcke.ett
Fastighetsbeskattningen sker på inkomst inte finns. Ien som
betänkandet det skatt på "icke-monetär avkastning".anges vara en en

drabbar allaDen inkomst och betalningsförmåga. Ioavsett nuvarande
form fastighetsskattenär äganderätten. De tvingasett motangrepp som
flytta från hus och hem på grund fastighetsskatten iav anses
betänkandet leva med "likviditets- eller kostnadsproblem". Deett

stundom vissa politiker sälja eller belåna sitt hus.attuppmanas av
verklighetsbeskrivningDenna visar den statliga fastighetsbeskatt-

ningens moraliskt klandervärda effekter.
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Även skillnad iprincipiellföreliggerdet stor synenenom
och mitt partisdet minbeskattningsobjekt,fastighetsinnehavet ärsom

skälarbete.kommitténs Avmedverka ikonstruktivtuppriktiga vilja att
migställafunnit det möjligtintejag dockframgår nedan har attsom
harinledningsvisnämndesdelbetänkande. Sombakom kommitténs

övergripandebehandla vissahuvuduppgiftkommittén till att
löpande fastighets-denutformningenbeträffandeprincipiella frågor av

mellan olikaneutralitetskattemässigbl.a. fråganbeskattningen, om
fråganinnefattaruppdragKommitténsboendeformer. även om

attraktiva fritids-fastighetsskatt igenerella reglerundantag från om
direktiven tillkustområden.andra Iskärgårdar ochhusområden, t.ex.

problem.allvarligt Ivälkänt ochbådebeskrivskommittén ett numera
fritidsboendekapitalstarkafritidshusområden drivervissa attraktiva

taxeringsvärdenivån imedförfastigheter, vilketpriserna på attupp
underlaget fortaxeringsvärdetstiger. Eftersomområdet utgör

fastighetsskattenivån iallmännadenstigerfastighetsskatten även
lågapermanentboende medföljdfår tillmekanismområdet. Denna att

flyttatvingastill slut kanskatten ochbetalainkomster får svårt attatt
effektolyckligadjuptmin mening,enligtfrån området. Denna, av

längeväl känd sedanhar varitkonstruktion,fastighetsskattens attutan
angeläget sådärför mycketvidtagits.nödvändiga åtgärder Det attär

människorför förhindraproblemetmöjligt åtgärdasnabbt attattsom
ifrån sinatvingas flyttafastighetsbeskattningenstatligagrund denav

betraktaproblememellertid inte dettahem. ärJag attatt somanser
konsekvensernegativaproblem.regionalt Deendast ett som
iställetmåsteför med sigkonstruktionfastighetsskattens ettsomses

icke-påskattkonstruktionfastighetsskattensutslag enensomav
generelltproblemsig såledesavkastning. Det rör ettmonetär avom

defritidshusområden,för attraktivainte unikt ävenslag är omsom
sådana områden.effekt isärskilt tydligfårkonsekvensernanegativa en

därstorstadsregionema,egnahemsområden iäldregällerDet även t.ex.
storstädemasgrundkraftigt påstigithusprisertaxeringsvärden och av

principiell Motgradalltså i högstaexpansion. Frågan natur.är av
kommittén i dettakritisk tillmycketbakgrund jag därfördenna attär

grundläggandedeförtur innanmedbehandla frågantvingatsläge
inte möjligtmening detminEnligtfrågorna behandlats. ärprincipiella
principiellalänge deställningstagande såvälgrundatgöraatt ett

inte har behandlats.frågorna
särregleringförmodelldelbetänkandet redovisas bl.a.I avenen

medregleringsådaninriktning. Enmedfastighetsskatten regional ger
kan inteskattskyldiga.mellan Jagorättvisorsannolikhet upphov tillstor

enbart denskattskyldigasärbehandlaanledningfinna någon till att
skillnaderlandet.i Deområdende bosattagrunden olikaiäratt som
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finnaskan beträffande allmän inkomst- och taxeringsvärdenivå mellan
olika områden jag inte någon förgrund särbehandling.utgöranser
Risken för lika fall kommer behandlas olika framstår därföratt att som
uppenbar med den modell med regional inriktning redovisas isom
betänkandet. modellDenna försök komma fram tillett attsynes vara

resultat det tidigare, bl.a. lagrådet, kritiseradesamma som av
utanregeringsförslaget från 1998 dock räkna ochattsommaren upp

lagstifta särskilt för församlingar.vissa dessa skäl finnerAv jag att en
reglering fastighetsskatten med regional inriktning framstårav som

tveksam konstitutionell synvinkel.ytterst ur
Slutligen vill jag framhålla de problem behandlats iatt som

delbetänkandet och hänförliga till den nuvarande fastighets-ärsom-
skattens konstruktion på klargörande visar på behovetsättett ytterst-

i grunden reformerad beskattning fastighetsinnehav. Ettav en av
utredningsarbete med friare direktiv hade därför varit önskvärt.
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yttrandeSärskilt
vledamoten RosengrenPerav

begränsnings-grundmodell tillbetänkandetredovisar iKommittén en
uttrycktenkeltRegeln innebärfastighetsskatt.regel för attuttaget av

skatt-dentill storlekenställs i relationfastighetsskattuttaget av
begränsningsprövningenVidvisstberäknad påinkomst,skyldiges sätt.

lämpligtändamåletföranvända signödvändigtdärfördet ettattär av
har jagi denna frågamed majoritetenövrigtinkomstbegrepp. I ense

inkomstbegreppetutformningenbeträffandemeningdock avvikande av
avseenden.i två

de inteavdragsgillahuvudregel ärRänteutgifter ävenär enomsom
därför itill avdragförvärvande. Rättenför intäktemas äromkostnad

Avdragsrättuppkommit.skulden harvilketoberoendeprincip sättav
skattefriaförvärvaförlånetföreligger alltså använts attäven om

inkomstminskatränteutgifterdärförintäkter. Jag att avsomanser
begränsningsgrundandei denoch ingåkapital, bör återläggas

regional inriktningbegränsningsregelinkomsten, oavsett ges enom en
situation därförhindraanledningfinnaskaneller inte. Det attäven en

tillbostadförvärvaförskuldsättning,hushåll hög attt.ex.ett engenom
inkomstförmåga, kommerhushålletsöverstigeregentligenprisett som

intedelar alltsåfastighetsskatten. Jagbegränsningförifråga aven
förlikfonnighetsskäl talarstarka ränte-bedömningmajoritetens attatt

omfattar skatt-begränsningsregelnbör återläggasutgifter inte om
de bosatta.skyldiga äroavsett var

inkomst-siganvändanödvändigtdetvidareJag ettär attatt avanser
och närings-löntagaremellanskapa neutralitetbegrepp kan sägassom

olikamöjlighet tillnäringsidkareSkattelagstiftningenidkare. ger
betänkandet, iihar,åtgärder.resultatreglerande Det nämntssom

relativtrimligtdet intebostadsbidragssammanhang är attansetts att
från närings-inkomsterresultatregleringtillmöjligheteromfattande av

stödbehöverhushållbedömningenskall påverkaverksamhet ettomav
görasigmeningEnligt mineller inte.boendekostnadersinaför klaraatt

fastighets-förbegränsningsregelbeträffandegällandeskäl ensamma
bidrarinkomstbegreppetutformningförslagMajoritetensskatt. avom

rubbas. FörFöretagsformermellan olikaneutralitetentillockså att
tillavsättningenpåverkarhandelsbolagochfirmorenskilda
förfastighetsskatten,begränsningenperiodiseringsfond menav

aktuellt.inte Denaktiebolagsfonnen dettavaltföretagare ärsom
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grundläggande ambitionen måste skapa neutralitet mellan olikaattvara
inte tvärtom.grupper,

Avsättning till periodiseringsfond och ökning expansionsmedelav
bör därför återläggas och ingå i den begränsningsgrundande inkomsten.

konsekvensI härmed skall givetvis återföring tidigare avdrag förav
avsättning till periodiseringsfond och minskning expansionsmedelav
reducera den begränsningsgrundande inkomsten. Jag det inteanser
förenligt med syftet med begränsningsregel låta dessa formeratten av
resultatpåverkande åtgärder få slå igenom vid tillämpningenäven av en
begränsningsregel för fastighetsskatt.



269yttrandensärskildaochReservationerSOU 1999:59

yttrandeSärskilt
NilssonLarsexpertenav

begränsningtill hurolika förslagtvåframbetänkandet läggsI aven
detutfonnas,skulle kunnavissa fallfastighetsskatten iförunderlaget

andraavgränsning, detregionalmed utan.enena
avhjälpa någontillsyftar inteförslagetavgränsaderegionalt attDet

debefolkning ibofasttill bevarai skattesystemetbrist attutan en
bör sökasregionalpolitiskt målsådantberörda områdena. Ett genom

intelinjefrån denna ärskattesystemet. Avstegutanföråtgärder
bakom skatte-grundtankamagodtagnaallmäntmed deförenliga

detkrångligt ävenskattesystemet är1990/91.reforrnen är somnog
beskattningsändamål.påkalladeinteinslag ärutan avsom

lär inteområdeninom vissafastighetsskattenbegränsningEn av
flytta dit. Däremotskall kunnautifrånmänniskorförtillfyllest attvara

bor idebidra tillkunnaoch för sigbegränsning i atttorde nusomen
emellertidkommerellerbo kvar. Förrrådområden hardessa att senare

Även arvingamaarvskifte. äriingåfastigheterderas ettatt en avom
iförsörjningsöka sinförfastighetensig påberedd bosätta attatt

vilketmarknadspris,tillmedarvingarsinahan lösaområdet, måste ut
intealltsåFörslagetråd med.hatypiskt inte kommerhan attsett synes

problemet.det angivnalösninglångsiktignågoninnebära
rikstäckande begräns-inteberörinvändningarangivnaMina ennu

ochskatteförmågohänsynföranledsningsregel. sådanEn närmast av
vida plats i skattesystemet.så tillförsvarar en

begränsningendock svagheten görs motliderBåda förslagen attav
sambeskattningskerhushållsnivå. Numeraberäknas påinkomst somen

sambeskatt-Riksskatteverket RSVförmögenhet. ärFörendast av
ocksåharhanteringsbekymmer. RSVoproportionerligtningen stortett

sambeskattningenframhållittillfällen för regeringenupprepadevid att
ställetiförsvarligtinteskäl borde bort.administrativa Det attärtasav

sambeskattning i skattesystemet.införa inslag avnya
börjakunnaskullereglernafråga de föreslagnasärskildEn är när

skullefastighetsskattenallmän begränsningRedantillämpas. aven
ytterligareskulle krävadennasystemutveckling, ochställa krav på ny

regioner.enbart vissatillskullebegränsningeninsatser avgränsasom
skatteförvaltningensutveckling förvaltningför ochRSV:s avresurser

millenie-säkerställahand föri första i anspråkADB-system atttas nu
gällerlagändringarbeslutadegenomföra redanskiftet och för att som

förslagensystemutvecklingtaxering.års Denfr.o.m. 2000 som
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förutsätter bedöms förinom RSV närvarande inte kunna genomföras
förrän efter årsskiftet 1999/2000. innebär detDetta osäkertäratt ettom

kan tillämpas fr.0.m.börja 2000 års taxering. måsteMannytt system
räkna med förslagen inte kan genomföras förrän vid 2001 årsatt
taxering.
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Kommittédirektiv

Översyn fastighetsskatt,reglerna m.m.omav

1998:20Dir.
1998.regeringssammanträde den 19Beslut vid mars

uppdragetSammanfattning av

medtillkallassammansättningparlamentariskmedkommittéEn upp-
Kom-fastighetsskatt,reglernautvärderaochdrag överatt m.m.omse

ochsmåhusfastighetsskatten påhandomfattar i förstauppdragmitténs
hyreshus.

skattemässigkravet påhurkommitténfråga förinledande ärEn
rollvilkendefinieras,skallupplåtelseforrnerolikamellanneutralitet

lagändringarvilkaochsammanhangetha ifastighetsskatten kan som
frågandiskuterabörKommitténgenomföra.nödvändigakan attvara

ikapitalinkomstbeskattningendelrollfastighetsskattens avsom enom
under-andraundersökaperspektivutifrån sådantövrigt ettsamt om--

taxeringsvärdemarknadsvärdebaserat ärför beskattningenlag än ett -
Kommittén börroll.fastighetsskattenspåförenliga med detta synsätt

iskallfastighetsskatten avvägashurfråganvidare ställning tillta om
för-fram deläggabörKommitténbeskattning.förhållande till annan

reavinstbeskattningenochbeskattningenlöpandedet gäller denslag när
regelsystemetsneutralitet ochkravetbetingasfastigheter avsomav

sådanafastighetsskattefrågorandra ängällerenhetlighet. Detsamma
hyreshus.småhus ochdirekt gällersom

sti-i syfteSkattereglerfrågan attskall ocksåKommittén ta omupp
skullebestämmelsersådanaoch hurinvesteringarmiljövänligamulera

fastighetsskattenhurliknande fråga ärkonstrueras. Enkunna annan
Kommitténområden.attraktivaandraoch iskärgårdsområdenaislår

fin-skallfortsättningsvisdetfråganställning tillockså ävenbör ta om
defastighetsskattundantagsregler i frågasärskilda uttaget avomnas

skallUppdragetfárdigställts.fastighettio sedanförsta åren av-varaen
år 1999.slutat före utgången av
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Bakgrund

Garantibeskattningen

egendomFast har under lång tid varit föremål för olika beskattningsåt-
gärder. Redan på fanns1920-talet regler inkomstbeskattningenattom

både hyreshus och egnahem skulle ske utifrån s.k. konventionellav en
inkomstberäkning. innebarDenna sammanfattningsvis det frånatt
bruttointäkten hyror från bostäder och lokaler, ersättningar för sålda-
naturprodukter, hyresvärdet på bostad medgavsägarens egen m.m. -
avdrag för alla omkostnader, däribland kostnader för drift, underhåll,
värdeminskning och fannsDet regler garanterade kommun-räntor. som

vissa skatteinkomster resultatet den konventionellaävenerna om av
inkomstberäkningen i enskilt fall lett till underskott garanti-ett ett
beskattningen. skeddeDetta fastighetsägaren alltid betaladeattgenom

särskilt debiterad kommunal fastighetsskatt baseradesen som
fastighetens taxeringsvärde. "

Schablonbeskattningen

mittenI på 1950-talet avskaffades den konventionella inkomstbeskatt-
ningen egnahem och samtidigt ändrades reglerna för den kommu-av
nala garantibeskattningen. Inkomstberäkningen skulle ske enligt vad

kallades den förenklade schablonmetoden och garantibeskatt-som
ningen blev del den ordinarie kommunala inkomstbeskattningenen av
prop. 1953:187.

Schablonbeskattningen byggde på tanken fastighetsägarenatt
egentligen skulle beskattas för på det kapitalet i fastighet-räntaen egna

tekniskaAv skäl kunde emellertid inte utgå från det verkligaen. man
kapitalet. Beräkningen utgick i stället från beloppettegna som

motsvarade 3 på taxeringsvärdet med avdrag för de verkligaprocent
räntekostnadema. bakomliggandeDet byggde påresonemanget som-

förslag utarbetats års skattelagssakkunniga1950 utgickett som av -
från det förhållandet de flesta småhusägare hade förvärvat sina fast-att
igheter "icke för förvärva inkomst för tillfredsställa behovetatt utan att

bostad". Utifrån sådant företedde småhusägarensynsättett systema-av
tiska likheter med dem hyrde sin bostad. Småhusägarens omkost-som
nader nämligen i hyresgästens. Hy-stort sett naturvar av samma som
reskostnader emellertid icke avdragsgilla levnadskostnader.är för-Det
eligger fortsatte de skattelagssakkunniga emellertid väsentligen- -
olikhet mellan småhusägaren och hyresgästen. Denna olikhet består
däri småhusägaren har eller mindre kapital i fastighet-att störreett eget
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från inkomstbe-vilket motiverar inte helt "uteslutssmåhusägarenatten
räkning bestämmelser".enligt kommunalskattelagens

också all-Under delen 1950-talet infördes regler attomsenare av
bostadsrättsföreningar skullemännyttiga bostadsföretag och s.k. äkta

bostadsrättsföreningarschablonbeskattas. det endast äktaNumera är
fortfarande beskattas detpå sättet.som

Hyreshusavgiften

särskild avgiftFrån och betalade vissa fastighetsägaremed år 1983 en
motivera-enligt hyreshusavgift. Lagstiftningenlagen 1982:1194 om

skäl och omfattade endastdes bostadspolitiska och statsfmansiellaav
före-hyreshus. Avgiften avdragsgill för de fastighetsägare som varvar

lagstiftningenmål för konventionell beskattning. Bakgrunden till var
föreslagit vissaföljande. ff hade regeringen1981/822124I 17prop. s.

räntehöjningar statliga bostadsñnansieringen.inom för den Dettaramen
skulleskulle hyresvärdama vilket i sinleda till ökade kostnader för tur

Även fastighetsägare inteslå igenom på den allmänna hyresnivån. som
hade skulle få ökadenågra statliga lån och därför inte heller ränte-som

hyresregleringens utformning kunnakostnader skulle på grund av- -
höja det inte skäligthyrorna. anfördes i propositionenDet attatt var
vissa fastighetsägare tillgodogöra sig ökade hyresintäkterskulle kunna

fastighetsägare skulle få ökade räntekostnader påandraattgenom
dessagrund de avviserade räntehöjningama. slogs vidare fastDet attav

bostadsñnansierings-effekter inte kunde motverkas inom förramen
Regeringensendast åtgärder skatteområdet.systemet utan genom

första förslag därför det inte granskatsavvisades riksdagen bl.a. attav -
ochLagrådet. lagrådsgranskat förslag godtogs riksdagenEtt nyttav av

ledde till lagstiftning 1982/83250, bilaga 2 och SFSprop.
1982:1194.

statliga fastighetsskattenDen

föreslogs hyreshusavgiften skulle slopas och1984/85 :18I att er-prop.
statlig fastighetsskatt. Förslaget motiverades behovetsättas avav en av

motverka bostadssektoms alltmer ökande ekonomiska belastning påatt
fördelningenstatsbudgeten. fanns också behov ökad rättvisa iDet ett av

uttaladesbördoma mellan de olika upplåtelseformema. Det att ettav
för-rättvist och solidariskt omfördelningssystem inom bostadssektom

statligreglernaalla fastighetstyper omfattadesutsatte samt attatt av en
tillsammans med räntebidrags-fastighetsskatt det instrumentvar som

dessa krav.för svaradeoch ombyggnad bästsystemet motny-
fastighetsskattstatligBestämmelserna i lagen 1984:1052 om

vidtillämpades första gångenträdde i kraft den januari och1 1985
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1986 års taxering. Reglerna omfattade till början endast småhus ochen
hyreshus.

Genom skattereformen 1990/91 ändrades förhållandena. Inkomst-
slaget fastighet""annan avskaffades och den löpande beskattningen av
hyreshus och andra näringsfastigheter skulle ske inom för detramen

inkomstslaget näringsverksamhet. principiella förändringarInganya
skedde det gällde fastighetsskatten för hyreshus.när

det gälldeNär schablonbeskattade småhus förändringarnavar mer
påtagliga. Beskattningen småhus inom för särskild för-av ramen en
värvskälla avskaffades och schablonintäktsbeskattningen bort. Dentogs
särskilt debiterade fastighetsskatten fanns kvar vid sidan reglernaav

inkomstbeskattningen. Avkastningen från småhus, hyresin-ett t.ex.om
komster, skulle i det inkomstslaget kapital. Fastighetsräntortas upp nya
skulle på andra utgiftsräntor dras i inkomst-sättsamma som av samma
slag.

Skattereformens regler hur fastigheter skulle beskattas byggdeom
överväganden redovisats i betänkandet, SOU 1989:33, Reform-som

erad inkomstbeskattning, del Inkomst kapital, 59. Avgörandeav s.
för avskaffa fastighet""annan förvärvskälla enligt betänk-att som var
andet dels förenklingssträvanden, dels småhus typiskt inteatt utgörsett

förvärvskälla i vanlig mening småhusen redan omfattadessamt atten
reglerna fastighetsskatt.av om
I enlighet med utredningsförslaget genomfördes i samband med

skatterefonnen vissa förändringar i fråga fastighetsskatten prop.om
1989/90:110 505 ff, SFS 1990:652. propositionenI redovisades dens.
kritik vid remissbehandlingen förts fram det förhållandetmot attsom
de enskilda fastighetemas taxeringsvärden skulle ligga till grund för
fastighetsskatten. Kritikerna hade i stället förordat alternativa underlag

ellersåsom byggnadsvärdet, bruksvärdet bovärdet. En väsentlig in-
vändning taxeringsvärdet bas för skatten enligt dessa kri-mot som var,
tiker, de regionala skillnader regelverket ledde till.som

I propositionen tillbakavisades kritiken bl.a. med hänvisning till att
något underlag taxeringsvärdet skulle strida den enhetligaänannat mot
kapitalinkomstbeskattning utgjort utgångspunkt för skattere-som en
fomien. Vidare frågan eventuellt kommande utred-togs ettupp om
ningsarbete med sikte på frågan det lämpliga underlaget förmestom
fastighetsskatten.

sådanEn utredning tillsattes och år 1992 presenterade dennasenare
Fastighetsskatteutredningen sitt betänkande, SOU 1992:11, Fastig-- -

hetsskatt. Enligt utredningens uppfattning taxeringsvärde base-ettvore
på marknadsvärdet det lämpliga underlaget för fastighetsskatt-rat mest

Uppfattningen delades majoritet remissinstansema.en. av en av
Betänkandet har inte föranlett någon lagstiftning.
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Fastighetsbeskattningsut-utredning-Under år 1992 tillsattes nyen
Beskatt-betänkanden, SOU 1993:57,har i tvåUtredningenredningen.

fastighetsskatt, ochellerSchablonintäktdelfastigheter, Ining av -
Principiella utgångs-delfastigheter,BeskattningSOU 1994:57, av -

ställ-redovisat radfastigheterför beskattningpunkter enm.m.,av
fastighetsbeskattning.ochfastighetsskattdet gällerningstaganden när

analyseragrundläggandepåhuvuduppgiftUtredningens sättatt ettvar
för beskatt-bör gällautgångspunkterprincipiellabeskriva deoch som

bär-skattereformensskulleUtgångspunktenfastigheter.ning varaav
Utredningenbeskattning.likformigneutral ochande tankegångar om

avskaffas för småhus ochfastighetsskatten skulleföreslog bl.a. att er-
kapital.inkomstslagetschablonintäkt isättas av en

bostäderfastighetsskatt påfrågaGällande irätt om

fastig-statlig1984:1052finns i lagenfastighetsskattRegler omom
fastighetstax-bestämmelser bygger påFastighetsskattelagenshetsskatt.

ochsmåhusoch begrepp. Förindelningar1979:1152eringslagens
fastighetsskattjanuari 1996med denfrån och lhyreshus gäller ut-att

taxeringsvärden. En-fastighetemasenskildapå degår med 1,7 procent
fastighet itaxeringsvärdet på vissfastighetstaxeringslagen skallligt en

marknadsvärde.egendomensprincip 75utgöra procent av
förskattereduktion1996:1231trädde lagenjanuari 1997Den 1 om

taxeringar i kraft.års Lag-fall vid 2001i vissa 1997fastighetsskatt -
förlindring i beskattningenvissoch innebärstiftningen gäller småhus
all-mellan 19900ch 1996 årsvärdestigit kraftigt idem småhusvars

fastighetstaxeringar.männa .
defria från fastighetsskatthyreshusNyproducerade småhus och är

fastig-fem betalas halvföljande årende därpåoch förförsta årenfem
hetsskatt.

fastighetsskattgällande reglerKritik mot om

denformerna för hurfastighetsskatten ochåren hardeUnder senaste
förstaVissa kritiker har ikritik.för omfattandevarit föremålberäknas

taxeringsvärdena.dvs.fastighetsskatten,tagit underlaget förhand upp
återspeglarkorrektpågällande integjorts dessa sätthar ettDet att

taxeringsvärdenaberäknaförmarknadsvärdena och metoderna attatt
felaktiga antaganden.byggts

sikteuteslutande tagitdock inteharfastighetsskattenKritiken mot
sammanhang har det hävdatsvissataxeringsvärdena sådana. Ipå som

viamarknadsvärdetolämpligtprincipiella skäldet taxe-attäratt av
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ringsvärdet skall användas underlag för fastighetsskatten. Det är,som
har hävdat, inte självklart högre marknadsvärde skall ledaatt ettman
till högre fastighetsskatt. stället harI förordat bl.a. den s.k.en man
Kalifomiamodellen innebär den köpeskillingen liggerattsom egna-
till grund för skatten eller fastighetsskatten skall beräknas utifrånatt-
bostadsytan. Också den synpunkten har framförts det huvudöveratt

olämpligt beskatta fastigheter.ärtaget att
En del kritikerna har tagit förhållandena i attraktiva områdenav upp

i närheten storstäderna. De nuvarande reglerna fastighetsskattav om
innebär enligt dessa kritiker den bofasta befolkningen i sådanaatt om-
råden i första hand skärgårdsområdena på och västkusten inte0st-- -
längre skulle ha råd bo kvar på grund fastighetsskatten. delEnatt av
har föreslagit särskilda regler det gäller fastighetstaxeringen, andranär
föredrar åtgärder inom för fastighetsskattesystemet. I betänkan-ramen
det, SOU 1994:93, Levande skärgårdar, konstateras sammanfattnings-
vis några särskilda åtgärder på skatteområdet inte nödvändiga föratt är

kunna bibehålla levande skärgård.att en

astighetstaxeringsutredningenF

bakgrundMot den kritik förts fram reglerna för fastig-motav som
hetstaxering och taxeringsvärdena sådana tillkallades undermot som
våren 1997 särskild utredare med uppgift utvärdera ochatt överen se
reglerna för fastighetstaxering Fi 1997:06. särskildeDen utredaren,
sakkunniga, och särskilt referensgrupp arbetarexperter sammansatten
under Fastighetstaxeringsutredningen FTU. Utredningsarbetetnamnet
skall avslutat under år 1998.vara

Enligt direktiven dir. 1997:36 skall FTU utgå från taxerings-att
värdena i fortsättningen skalläven återspegla de enskilda fastighetemas
marknadsvärden. Utredaren skall undersöka de regler enligtom som
gällande skall tillämpas vid allmän ochrätt särskild fastighetstaxering

vid den årliga omräkningen på tillfredsställande ledersamt framett sätt
till taxeringsvärdena återspeglar marknadsvärdenaatt och föreslå de
lagändringar kan visa sig nödvändiga. Uppdraget omfattar bådesom
förfaranderegler och materiella regler för fastighetstaxering.

Departementspromemorian

Enligt direktivFTU:s faller frågan taxeringsvärdenas rollom som un-
derlag för olika skatter däribland fastighetsskatten vid sidan ut-av- -
redningsuppdraget. Frågan underlaget för fastighetsskatten har iom
stället behandlats inom Finansdepartementet och i januari offent-1998
liggjordes resultatet detta arbete, Ds 1998:3, Fastighetsskatt- alter-av
nativa underlag m.m.
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bakgrundenöversiktlig beskrivninginnehållerPromemorian aven
allmänhet och hurfastigheter ibeskattningregler förtill dagens av

förhåll-avsnitt diskuterasvuxit fram. Ifastighetsskattreglerna ettom
kapitalinkomstbeskatt-småhus ochfastighetsskatt påmellanandet

olikaVidare behandlasperspektiv.ekonomiskti övrigtningen ettur
Kalifor-köpeskillingendenfastighetsskatten såsomunderlag för egna

finnsbostadsytan. Härutöverproduktionskostnaden ochniamodellen,
det gäller deninga förslaginnehållerPromemorianbilagor. närantalett

fastighetsskatt.reglernautformningenframtida omav
fastig-fram kritikförtsdet vidaresammanhang harolikaI mot att

styrmedelekonomiskt näri gradhetsskatten inte högre använts ettsom
miljönochkonsumenternaUtredningenmiljöpolitik.gällerdet t.ex. om

miljöanpassade bo-föreslagit1996:108,betänkande, SOUhar i sitt att
fastighetsskatt.lägrestäder skulle ge

Utredningsuppdraget

omfattningUtredningsuppdragets

fastighetsskattdenhand sikte påförstaiUtredningsuppdraget tar som
hyreshus.dvs.småhus eller Kom-träffar bostäder,indirektdirekt eller

oförhindrad föreslå dedirektivför dessainommittén attär ramen --
nödvändiga.bedömsfastighetsskattereglemaförändringar varasomav

egendomgällerfastighetsskattereglergäller dedetNär somannansom
böroch lokaler,industrifastigheterfastighetsskatten,omfattas t.ex.av

nödvän-sådanaförändringarandra ärinte föreslåkommittén än som
sammanhang.systematik ochinrelagstiftningensden aktuelladiga för

gällerdetbegränsatmotsvarandepå närUtredningsuppdraget sättär
föränd-andraövrigt.i Ingafastigheterbeskattningenlöpandeden av

omedelbart be-sådanaföreslåsbörhänseendenringar i dessa än som
fastighetsskattereglema.överväganden i frågakommitténstingas omav

inteomfattasbostadsbidragbostadsñnansiering ochReglerna avom
utredningens uppdrag.

neutralbör såhyreshusochsmåhusBeskattningen somvaraav
motsvarandepåkan sättperspektivmöjligt. någotUr annatett man

utformadesåskallskattereglema attönskemåletframställa att varaom
ochbostadsrättsinnehavarehyresgäster,för de boendeförhållandena -

illustre-sagdamöjligt. Detlikvärdigasåsmåhusägare skall somvara-
frå-skall diskuteraKommitténneutralitetskravet.medsvårighetenrar

förslagfram deläggauppfattas ochneutralitet börkravet påhurgan om
reavinstbe-ochbeskattninglöpandefastighetsskatt samt omom
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skattning fastigheter och bostadsrätter nödvändiga forärav attsom
neutralitet skall åstadkommas.

Det uppenbart fråganär innebörden begreppetatt neutralitetom av
kan diskuteras utifrån olika utgångspunkter. Att enbart diskutera utifrån
skattereglema knappast meningsfullt.är Det nödvändigt for kom-är
mittén beakta åtgärder för bostadsfmansieringatt statens och reglerna
för bostadsbidrag i analys neutralitetsfrågan. förslagNågra påen av
dessa områden bör däremot inte lämnas. Dessa regelsystem bör således

givna i arbetet.ses som

F astighetsskattens roll kapitalinkomstbeskattningeninom

Den nuvarande fastighetsskatten liksom dess föregångarenärmaste -
hyreshusavgiften den infördes inär mitten 1980-taletvar av en-
skattefonn hade samband med bostadspolitikennäraett och desom
statliga reglerna bostadsfmansiering.om

I och med 1990/91 års skattereforrn kom fastighetsskatten i högreatt
grad uppfattas del kapitalinkomstbeskattningen. Avgörandesom en av
för detta ändrade dels densynsätt tidigare kombinationenattvar av
schablonbeskattning och fastighetsskatt renodlad fastig-ersattes av en
hetskatt och dels de låg bakom valet skattesats, 1,5resonemang som av

Övervägandenafastighetens taxeringsvärde.procent lämpligav om
skattesats innebar inom för detatt reala skatteuttaget påman ramen
banksparande gjorde avvägning mellan den löpande beskattningen-en
fastighetskatten och reavinstbeskattningen. Resonemangen finns re--
dovisade i det redan nämnda betänkandet SOU 1989:33, del ff.145s.

Ur något annorlunda perspektiv fråganett också Fastig-togs upp av
hetsbeskattningsutredningen i sitt betänkande, SOU 1994:57, Beskatt-
ning fastigheter, del II. I utredningen diskuterades vilken scha-av
blonintäkt skulle väljas fastighetsskatten för småhus skullesom om er-

schablonintäktsättas i inkomstslaget kapital.av en
Frågan fastighetsskatten och kapitalinkomstbeskattningenom togs

också i Finansdepartementets redan nämnda promemoria, Dsupp
1998:3, Fastighetsskatt- alternativa underlag 21 ff. Promemo-m.m. s .rians i första hand småhusen.resonemang avser

Kommittén bör vidare utveckla och fördjupa diskussionen kring frå-
fastighetsskattens roll inom för kapitalinkomstbeskatt-gan om ramen

ningen utifrån sådant perspektivsamt undersökaett andraom un-- -
derlag för skatten taxeringsvärdetän förenliga med sådantär ett syn-

Uppdraget innebärsätt. i denna del fortsättning på den diskussion ien
hithörande frågor förts i den nämnda promemorian. Det bör isom
sammanhanget ankomma kommittén dels ställning till vilkenatt ta
teknik bör användas utifrån kapitalinkomstbeskattningennärsom man
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fördel-dels diskuterafastighetsskatteuttaget,välja nivå påskall att
Kommittén skallreavinstbeskattning.ochfastighetsskattningen mellan

korrektteoretisktdettafrågantillinte ställning sättdäremot ta om en
för skatteut-lämplig nivåpraktikenockså ifastighetskattesats utgör en

skallfortsättningsvishuruvida detfrågaanslutande ävenEn ärtaget.
in-under defastighetsskatteuttagetförundantagsreglersärskildagälla

skulle kon-fallhur de i sålivstid ochfastighetsledande åren varaav en
struerade.

fastighets-intefråganoch påskallKommittén prövanyttta omupp
inkomstslagetschablonintäkt ibordesmåhusskatten ersättas enav

schablon-beträffande deförasdiskussion börmotsvarandekapital. En
bostadsrättsföreningama.beskattade

undantagVissa

generellafrån deundantagvissafrågandiskuteraKommittén bör om
fastighetsskatt.reglerna om

miljö-roll i frågafastighetsskattensfrågangällersådantEtt omom
gällandeåtgärder. Enligtmiljöbefrämjande rättinvesteringar och andra

åtgärdermiljörelateradeleder mångaområdefastighetstaxeringenspå
harfastighetsskatt. Dettill högredärmedtaxeringsvärde ochtill högre

mil-lämpligaskulle motverkafastighetsskattengjorts gällandebl.a. att
ochtaxeringsvärdenapåmed siktebådeförslagjöåtgärder och olika

förts fram.harfastighetsskattensikte påmed
direktivFastighetstaxeringsutredningenshar tidigareDet nämnts att

skalli fortsättningentaxeringsvärdenafrånutgår ävendir. 1997:36 att
miljöinvesteringarbetydermarknadsvärdena.till Dettarelateras att om

återspeglas iskall detta ocksåmarknadsvärdenapåverkarslagolikaav
undersökaskallFastighetstaxeringsutredningentaxeringsvärdena. om

på detmarknadsprisema sättpåverkarmiljöåtgärder faktisktolika slags
utgårfastighetstaxeringsreglernuvarandeomfattningoch i den som

ifrån.
fastighetsskatte-ställning tillinledningsvisbörKommittén ta om

ellerslagstimulansåtgärder dettaföranvändasbör omsystemet av
redovisa hurocksåbörKommittén ettske påbäst kandetta sätt.annat

underlagettänka sigkanskulle utfonnas. Manlagteknisktundantag att
reglereller särskildanedvisstfastighetsskatten på sättsför sätt om

redovisaocksåbörKommitténmiljöinvesteringar.forskattereduktion
fastig-gällerdetprisbildningenförkonsekvenserna närekonomiskade

undantagsregler.sådanaomfattasskulleheter avsom
konsekvensernaekonomiskadediskussionförInom omramen en
undantagsreglersådanabetydelsevilkenockså belysakommitténbör

vissaallmänhet. Omifastighetstaxeringsutfallet typerforskulle få av
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fastigheter skulle undantas från fastighetsskatt eller skatten skulleom
lägre för andra fastigheter finnsän det anledning dessavara att tro att

fastigheter skulle stiga i värde. försäljningspriserHögre dessapå fastig-
heter skulle via reglerna värdeområden också leda till relativtom sett
för höga taxeringsvärden också på de fastigheter inte omfattassom av

sådan undantagslagstiftning.en
En fråga undantag från generella regler fastighetsskattannan om om

gäller i första Ävenhand skärgårdama på och västkusten. andra0st-
områden, fjällområdena, har it.ex. sammanhanget.nämnts Kapital-
starka fritidsboende driver priserna och därmed taxeringsvärdenaupp -

med följden fastighetsskatten kan det foratt svårtgöra den bofasta-
befolkningen kunna bo kvar. Det har hävdatsatt fastighetsskattenatt

det svårt upprätthållagör levande skärgård elleratt landsbygd ochen
familjer inte stimuleras bosättaatt sig i de aktuella områdena.attyngre

Vad efterlyst i första regionalär differentiering. Rösterrummetman en
har också höjts för i fastighetsskattehänseende skillnadatt pågöra per-

och fritidsboende.manent-
Systematiskt har frågeställningarna vissa likhetersett med den om

Ävenfastighetsskatten och miljön. i detta hänseende kan den frågan
ställas åtgärder med fastighetsskatten det instrumentetär rättaom att
åstadkomma levande skärgård. Utredningen bör ställning till dettaen ta
och därutöver redovisa hur sådan undantagsreglering skulle kunnaen

Ävenutformas. det gäller skärgårdsproblematikennär bör utredningen
redovisa ekonomiska konsekvenser det slag berörts i avsnittetav som

fastighetsskatten och miljön.om

Hyreshus m. m.

detNär gäller fastighetsskatten hyreshuspå kan det konstateras be-att
skattningen har statsñnansiell betydelse och den viktigtutgöratten ett
instrument inom för bostadsfinansieringssystemet. I vidareramen ett
perspektiv, där förutom fastighetsskatten räntebidragen beaktasäven
och intresset fokuseras på neutraliteten mellan olika upplåtelseformer,
gäller den samhällsekonomisk effektivitetssynpunkt centrala fråganur
huruvida fastighetsskatten i kombination med det gällande ränte-
bidragssystem innebär diskriminering nyinvesteringar i hyreshusen av
eller Det angelägenär uppgift för kommittén analysera dettaatten
och därvid också beakta inkomstskattens utformning. Ur be-en mer
gränsad skattesystematisk synpunkt fyller fastighetsskatten hyreshuspå
däremot ingen funktion och det finns med detta perspektiv visst fogett
för synpunkten fastighetsskatten innebär dubbelbeskattningatt en av
hyreshus.
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hyreshus bostadsrätt särskildaoch småhus upplåtna med gällerFör
förhållanden. Skattereglema för dessa har tidigare analyserats denav

Fastighetsbeskattningsutredningen. föreslogredan nämnda Utredningen
kombination schablonintäktsbeskattning fastighets-dagens ochatt av

skatt schablonintäktsbeskattning base-skulle med renodladersättas en
i överlåt-rad taxeringsvärden sin skulle relaterade tilltur varasom

elseprisema på bostadsrättslägenhetema. Bakgrunden enligt utred-var
ningen föreningsfastighetemas taxeringsvärden i betydande antalatt ett
fall kraftigt avvek från sammanlagda marknadsvärdena bostads-de på
rättslägenhetema fastigheter. bostadsrättsfö-i dessa Samtidigt skulle
reningama medges skatteåterbäring för underskott. kan ifrågasättasDet

inte sådan ordning skulle leda till negativa följder utifrån fördel-om en
ningspolitiska och strukturella särskiltaspekter. Frågeställningen bör
beaktas i arbetet. modell bl.a.Kommittén skall vidare utvärdera denna
utifrån de överväganden kommittén i övrigt beträffande detgörsom
lämpliga i basera fastighetsskatten på marknadsvärdena bostads-att
rättslägenhetema och därvid beakta de krav på neutralitet- återigen

hänsynmed till inverkan gällande räntebidragssystemtagen av -
mellan olika upplåtelseformer bör ställas.som

Kommittén skall frågan dess förslag gällerdetnärta upp om un-
derlaget för fastighetsskatt småhus eventuella särregler medpå samt
tanke på miljöförhållanden eller regionala aspekter också bör ges en
motsvarande tillämpning såvitt gäller hyreshusen. Kommittén skall
också lägga fram de förslag nödvändiga med tankeär att neut-som
raliteten i beskattningen sidanmellan å sidan småhus och å andraena
hyreshus skall upprätthållas.

På det gäller småhusen skall kommittén över-sätt närsamma som
det finns skäl ha särskilda undantagsregler för fastighets-väga attom

skatteuttaget för fastighets första tio år.en

aspekterEkonomiska m. m.

olika fast-Kommittén har allmän uppgift förändringarprövaattsom av
för totalt oförändratighetsskatteuttaget inom skatteuttag.settettramen

fastighetsbeståndet kort lång sikt förhållandevisDå på såväl ärsom
fixerat kommer varje förändring i eller mindretill sin storlek störreatt

fastighetsprisema. förhållande innebär i sigutsträckning påverka Detta
förändringar skattereglema ske med försiktighet. Kommitténböratt av

kapitaliseringseffekter kanskall också analysera denoggrant som upp-
regionalpolitisktkomma i såväl fördelningspolitiskt i ettett som pers-

pektiv. Vidare skall kommittén analysera och redovisa konsekvenserna
för hyresnivåema i fastigheter upplåtna med hyresrätt och för avgifts-
nivåerna för bostadsrättslägenheter.
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kommittén skallförslag läggs framDe sammantagna varaavsom
Innebär några för-för den offentliga sektorn.kostnadsmässigt neutrala

ñnansieringsfor-kommittén ocksåslag minskade inkomster skall ange
redovisa de administrativa konsekvensernaslag. Kommittén skall också

sina förslag.av
regeringens direktiv till samtliga kom-kommittén skall gällaFör

redovisa regionalpolitiska kon-och särskilda utredaremittéer attom
offentliga dir.dir. åtaganden 1994:23,sekvenser 1992:50, pröva

redovisa konse-jämställdhetsaspekter dir. ochredovisa 1994:124
dir.och det brottsförebyggande arbetetkvenser för brottsligheten

1996:49.
före årUtredningsuppdraget skall avslutat utgången 1999.avvara
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Flyttningskontroll folkbokföringeninom

LARS TEGENFELDT
Avdelningsdirektör vid Riksskatteverket

Presenterad för
Fastighetsbeskattningskommittén Fi 1998:06
Fredagen den januari22 1999

Folkbokföring1

folkbokföringen har sitt i 1500-talet.Den svenska Denursprung nuva-
rande utformningen således resultatet flerhundraårigär av en process.

Såväl folkbokföringens organisation de materiella bosättnings-som
reglerna har varit föremål för utredningar vid flera tillfällen. Inte
mindre betänkanden organisationen och fyra11 rört rörtän som som
bosättningsreglema har avgivits under 1900-talet.

sammanfattandeFolkbokföring benämning på den registreringär en
befolkningens bosättningsförhållanden, civilståndsförhåll-skersom av

anden och andra rättsligen gällande personuppgifter inträffadesamt av
civilståndshändelser. Folkbokföring i den svenska meningen förekom-

världen.inte allmänt i restenmer av
Enligt enkät till EG-ländema redovisades folk-1983 årsen som av

bokföringskommitté i betänkandet folkbokföringslag SOUNy
Storbritann-saknar exempelvis Frankrike, Irland och1990:50, 103s.

till folkbokföring.ien helt motsvarighet vår
samordnad och allomfattande registrering såväl befolkningensEn av

bosättningsfcirhållanden fullständiga civilståndsuppgifter förekom-som
endast i fåtal länder, främst i Norden.ettmer

folkbokföringennuvarande svenska har sin grund i två äldreDen
mantalsskriv-kyrkobokföringbefolkningsregistrering, ochformer av

ning.
Ursprungligen grundades de flesta samhälleliga skyldighetema och

rättigheterna mantalsskrivningen. Exempel på detta rösträtt,var
medlemskap i kommun, till fattigvård och olika slag skattskyld-rätt av
ighet.
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Rättigheter och skyldigheter knöts emellertid ökandei utsträckning
kyrkobokföringen mantalsskrivningentill till dess helt avskaffadesatt

och de formerna registrering avlöstes den nuvarande1991 två av av
folkbokföringen. Kyrkobokföringen skedde löpande i kyrkoböckema
hos svenska kyrkans församlingar. Mantalsskrivningen förrättades en

årligen och bosättningen november.gång avsåg den 1
illustration folkbokföringens rättsliga betydelse kanSom storaen av

ändringarna infördesde terminologiska 1991nämnas att som genom
års folkbokföringslag krävde följdändringar i lagar och förord-57 56
ningar.

viktigaste användningsområdena för folkbokföringens uppgifterDe
följande:är numera

beskattning-
befolkningsstatistik-
försvar-
sociala förmåner-
utbildning-
rättsväsende-
rösträtt-

vissa områden rättsverkan knuten direkt till registreringen i folk-På är
bokföringen exempelvis det gäller till allmänt barnbidragnär rättsom
eller i kommunal- och landstingsval. På andra områden denrösträtt är

Även i fallenfaktiska besättningen formellt avgörande. de folkbok-är
helt avgörande då prövningföringen emellertid i praktiken någon av en

faktiska bosättning mycket sällan sker. skäl till detta detEtt ärpersons
fårgenomslag folkbokföringens uppgifter på samhällets olikasom

effektiva för tillhandahållandeområden det dessasystemgenom av
finns tillgå för såväl myndigheter företag.attsom som

viss kräver i förtill socialt bistånd i kommun och sig inteRätt en
folkbokföring. omfattar teoretiskt alla vistas iKommunens ansvar som
kommunen.

betydelse ienskilda har folkbokföringen ofta vissa, icke för-För störst
fattningsreglerade detta möjlighetenavseenden. Exempel på är att

i eller fåkomma in i viss skola inom kommunen, stå tomtköatten reg-
bostadsfönnedling få boendeparkeringsplats.istrera sig hos eller atten

folkboldöringsorträttsliga regleringenDen rättav

Folkbokföring innebär fastställande bosättning samtav en persons reg-
istrering uppgifter identitet, familj andra förhållandenochav om som
får förekomma folkbokföringsregistren.i
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skall skatte-folkbokföringsregisterEnligt lagen 1990:1536 om
för varjeföra folkbokföringsregistermyndigheten i regionenSKM ett

område.skattekontors SKR
folkbokföringsort, allmänhetens anmälnings-Bestämmelser rättom

folkbokforing, överklagande, förelägganden,beslutskyldighet, om
:481FOL.finns i folkbokföringslagen 1991straff och viten m.m.

normalt s.k. dygns-för folkbokföringsort denBestämmande ärrätt
fastighet där han regel-bosatt på denviloregeln, dvs. person ansesen

antaldygnsvilan. Från dygnsviloregeln finnsvistas undermässigt ett
situationer tillfällig eller tvångs-främst olikaundantag avsom avser

sjukhusvistelser och vistelse påvissa tillfälligamässig karaktär såsom
finns bestämmelserkriminalvårdsanstalt Vidareeller i varom enm.m.

dygnsvilahan regelmässigt tillbringar sinskall bosatt dåperson anses
plats.på änmer en

Huvudregeln är:

regelmässigt till-den fastighet där hanbosatt påEn person anses vara
regel-bostad har skett, kan kommabringar eller, byte attnär antasav

dygnsvila. därigenom kanmässigt tillbringa sin Den anses varasom
den fastighet där hanfastighet bosatt påbosatt fler än anses varaen

till övriga omständig-familj eller med hänsynsammanlever med sin
hemvist.får ha sitt egentligaheter anses

dygnsvilaregelmässigt tillbringa sin påskallEn enperson anses
dygnsvilansin normala livsföring tillbringarfastighet där han under

omfattning med för-veckan eller iminst gång i samma men annanen
läggning i tiden 7 § FOL.

detta sammanhang finns ihuvudregeln betydelse iUndantag från av
8 10 §§ FOL:-

förhand bestämd tid högst måna-under påOm sexaven person en
fastighet dendygnsvila påder regelmässigt tillbringar sin änannanen

till ändrad bo-egentliga hemvist, detta inte ledadär han har sitt anses
sättning 8 FOL.§

skal tillämplig krävsundantagsbestämmelsen i FOL8 §För att vara
bosättningåtervända till sin tidigareskall ha för avsikt attatt personen

vistelsen skall såledesmånader. mellankommandeinom Den utgörasex
tillfälligt avbrott i pågående bosättning.ett en

till-bestämd tid regelmässigtunder på förhandEn person, som en
familjdär hansfastighet denbringar sin dygnsvila på äränen annan

familjen FOL.bosatt, bosatt hos 9 §anses
föranledsändrad bosättning denvistelse inte leda tillEn omanses

enbart av
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uppdrag riksdagsledamot,som.
uppdrag statsråd,som
förordnande till ledamot i kommitté eller kommission, befattning

politiskt tillsatt tjänsteman eller uppdrag biträda politisktattsom som
sakkunnig i statsdepartement eller särskilt uppdrag riksdagen,av
tjänstgöring enligt lagen 1994:1809 totalförsvarsplikt,4. om
vård vid institution för sjukvård, vård kriminalvårdt elleren av unga,.
vård missbrukare.av

fastighet föranleds förhållandevistelse på viss iEn som av som avses
första stycket inte heller leda till ändrad bosättning1-5 anses om per-

har anknytning till fastighet disponeraattsonen en annan genom en
bostad där. Sammanlever med sin familj på fastighet därpersonen en
han enligt skulle bosatt, får Skattemyndigheten7 § dock påanses vara
ansökan besluta han skall folkbokföras den fastighetenpå §10att
FOL.

torde kunna fåUndantagsbestämmelsen i 10 § FOL betydelse i detta
främst riksdagsledamöter,sammanhang det gäller statsråd, leda-när

kommissioner elleri kommittéer eller politiskt tillsatta tjänste-möter
m.fl.män

Exempelvis kan i dag riksdagsledamot dels har bostad ien som en
Stockholm, dels fritidsbostad, efter val kunna folkbokfördegeten vara
på fritidsbostaden.

Praxis

förpraxis grundad på uttalanden i förarbetena skall ensamståendeI
eller för dubbelmakar har bosättning arbets-gemensamtperson som

förhållandena utslagsgivande för avgörandet det egentligavara av
hemvistet. makar haft dubbel bosättning harNär makens arbetsför-ena
hållanden utslagsgivande för båda makarna då den andra makenansetts

haftinte arbete.
tillbringar sin dygnsvila regelmässigt flerDen på fastig-änsom en

het bosatt på den fastighet där han sammanlever med sinanses vara
familj eller med hänsyn till övriga omständigheter får sitthaanses
egentliga hemvist. Med familj här make/maka, sambo ävenavses
homosexuella sambor och hemmavarande barn.

Med begreppet sambor detsamma i lagen 1987:232avses som om
sambors hem sambolagen. Eftersom samboförhållan-gemensamma
den inte registreras i folkbokföringen och bedömningen skemåste un-

förhållandetder den tid pågår eller i vissa fall redan detta på-närsom
börjas kommer bedömningen normalt grunda sig påatt parternas egna
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könsamboende. Tvåeventuellasittuppgifter sammapersoner avom
makar.jämställs medpartnerskapregistreratingåttsom

bostad meddelarlänge deår såbarn 18familjMed överävenavses
förälder.en

make/maka/partnerfamilj beståhandförstaI avpersonsanses en
stället hemmavar-skall iinte finnssådan relationeller sambo. Om en

klarlagt iinteavseende.familj i detta Det rätts-ande barn ärsomanses
hemvistetför egentligastyrande det närpraxis vad är personensom

bo-barn ibostad ocheller sambo ihar make/maka/partner en annanen
båda bostäderna.växelvis i destad och bor

fastighet hanregelmässigt påvistasskallEn un-omenansesperson
igångdygnsvilan där minstlivsföring tillbringarsin normalader en

förläggning i tidenmedomfattningellerveckan i annanmensamma
månad. Föreller fyra gångerdagarexempelvis 14två gånger perper

sammanlevereller då tvåfamiljinte har ge-personeren person som
hemvistetegentligafår detfastigheter avgöraspå två olikamensamt

då börOmständigheteromständigheter.med ledning övriga somav
ibelägenhet ochhand arbetsplatsensi förstatillmätas betydelse är

upplåtelse-utrustning,beskaffenhet storlek,andra hand bostädemas
form m.m..

fritids-både ivistasfamiljdådet vanliga falletI gemensamt enen
bostad iiledighet ochoch tätortbostad under helger enannanenannan
familjensalltsåyrkesverksamhet kommersindär också har egent-man

arbets-grundbostaden i påihemvistliga normalt tätorten avvaraanses
bostadsförhål-motsvarandemedeller familjförhållandena. En person

till detanknytningarbetsförhållandenalanden där störreutgör sommen
kommakan däremotfritidsbostadnonnalt skulle betraktas attsom en

fastigheten. Omsistnämndahemvist denha sitt påegentliga enanses
hurinte bestämsfritidsfastighet ellerfastighet skall klassificeras avsom

används.närvarandeden för
bestämmandetförbetydelseharbeskaffenhetbostädemasEftersom
skattekontoretbörbosättningdubbelvidegentliga hemvistetdetav

vinter-fastighetenexempelvisstandard, ärfastighetenskontrollera om
avloppssystemochkommunalttillanslutendenbonad och vattenärom

fritidsfastighet.klassificeradbostadenden ärnär som enena
förhållandenanormalade förunderdygnsvilanDet är sompersonen

livsföringennormaladenTillbedömningen.till grund förskall ligga
vistelserellertjänsteresorsemestervistelser,exempelvis interäknas då

konvalescens.ellersjukdomtillfälligföranledssom av
falli vissabosättning innebärdubbelmedbarnFolkbokföring av

bedömaharsituationer då SKRuppståkan attproblem för SKR. Det
flytt-barnförutsättningar. Omutifrånhemvistegentligabarnets ettnya

därtillfrånexempelvismodernmedtillsammans ort annanenenar
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barnet går i skola eller daghem kan det finnas anledningäven att
barnet har bytt sitt egentliga hemvist. SKR bör helhets-att göraanse en

bedömning relevanta omständigheter. bör FörsökaSKR bedömaav om
tyngdpunkten för barnets vistelser övergått till den föräldernsandre
bostad.
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Flyttningskontroll2

Skattemyndigheten beslutar folkbokföring efter anmälan eller an-om
sökan eller det finns skäl till det 34 § FOL.närannars

fastighet församling be-Om ärendet gäller folkbokföring eller ipå
slutar Skattemyndigheten i det län där fastigheten eller församlingen är
belägen.

Beslut ändrad folkbokföring vid flyttning mellan olika SKR:som
områden fattas inflyttningsSKR. Beslut inte ändraatt personsav en
folkbokföring fattas detenligt anmälan vägrad folkbokföring aven

inomSKR område fastigheten ligger.vars
Beslut ändrad folkbokföring kan fattas SKR även attutanettom av

gjort anmälantredskoskrivningpersonen
Folkbokföringen officialprincipen. innebärsker enligt den s.k. Detta
Skattemyndigheten på initiativ skall till allaatt eget att personer somse

skall folkbokförda verksamhetsområdeinom skattemyndighetensvara
också det enskildeoch på fastighet. Huvudregel denär rätt är även att
inte folkbokföring.åtgärder skall kunna disponera sinövergenom egna

kontroll skattemyndighet-Den folkbokföringens riktighetav som
kan indelas i två olika verksamhetsdelar. delenDengör är attema ena

kontrollera de flyttningsanmälningar riktiga ochkommer in äratt som
omständigheterna folkbokföring skallsådana den anmälandesäratt att

ändras.
inkommandeandra delen initiativ eller till följdDen är att eget av

uppgifter degranska folkbokföring medstämmerom personemas
verkliga bosättningsförhållandena.

Kontroll vid anmäld flyttning

Utgångspunkten folkbokfö-för skattemyndighetemas hantering av
ringsärenden korrektade anmälningar allmänhetenär gör äratt som

tillförlitliga.och

vissa situationer kanI det emellertid finnas särskild anledning till kon-
troll.

Exempel situationerpå sådana enligt RSV:rekommendationer:är
då flyttningsanmälan fritidsfastighet omständigheternainteavser om-

kontroll onödig, familj flyttar fritidsfastig-då hel tillgör t.ex. en en
het i område.tätortsnäraett
då flyttningsanmälan för flyttarbarn vårdnadshav-görs ett utansom-

Kontroll bör fall följdi detta ske inte flyttningen sker tillattare. av
skolgång grundskole- och gymnasiestudier enligt FOL.ll §av
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då anmälan särskild postadress eller då den hargörs sär-om som-
skild postadress anmäler flyttning inte omständigheterna detgörom
onödigt, anmälan boxadress inom pendlingsom-t.ex. om avser en
råde från bostadsadressen.
då flyttningsanmälan till c/o-adress. Kontroll bör då ske medgörs en-
bostadsinnehavaren.

förfarandetDet nonnala i de fall utredning påbörjas i flyttningsären-ett
de först sända fastställdRSV blankett med förfrågan tillär att ut en av
den anmälande.

informationDen i normalfallet behövs för bedöma flytt-attsom
ningsärendet hämtas via den s.k. familjebilden. vissa fall kan det bliI
aktuellt med kompletterande utredning med hjälp folkbokförings-av

eller på sätt.systemet annat
enskildes uppgifterDen han tillbringar sin dygnsvilaegna om var

får därvid normalt för goda de inte direkt orimliga ellerärtas om om
det har gått få fram bevisning hans uppgifter.motsägeratt annan som
Sådan bevisning förekommer sällan.

Utökad kontroll folkbolçföringav

Utgångspunkt för utredning leder fram till tredskoskriv-etten som
ningsbeslut kan uppgift lämnats bostadsupplåtare,vara en som av en en
kommun eller myndighet.en

Exempelvis kan beslutshandlingar från beskattningsområdet som
inte omfattas sekretess, såsom retumerade slutskattsedelsförsändel-av

returkuvert, underrättelse avvikelse vid taxeringen vadser om avser
bosättningsort eller andra försändelser, fritt överlämnas till folk-rätt

bokföringsverksamheten underlag fortsatt utredning.försom
Totalförsvarets pliktverk, Vägverket, Centrala studiestödsnämnden,

Statens och adressregistemämnd, invandrarverk,Statens Integ-person-
rationsverket, kronofogdemyndighet, allmän försäkringskassa och
kommun, med undantag för socialtjänsten, skall underrätta skattemyn-
digheten den adress har det finnsså anledningsnart attom en person

adressen inte registrerad i folkbokföringen.äranta att
Underrättelse behöver inte lämnas det uppenbart adressenär attom

tillfällig eller skäl inte skall registreras folkbokförings-2 §är annatav
förordningen, 1991:749

En sådan uppgift innebär inte den rapporterade adressuppgiftenatt
styrkt skall endast uppfattas utgångspunkt för utredning.är utan som en

Uppgift kan lämnas sigregistrerade adress visatäven när en persons
felaktig och lett till försändelse.returvara av en
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frånkan också kommautredningföranledakanFörfrågningar t.ex.som
under folk-kunnat nåinte harandrainkassobyråer eller en personsom

bokföringsadressen.
folkbokföringsförhållandenskallfallenovannämndadeI personens

Utred-uppgift, vistas.enligt inkommendärutredas SKR personen,av
folkbokföringsåtgärd.formföranleda någonnormaltningen skall av

adresss folkbok-dittillsvarandepå sinnåsinte kunnatPersoner som
dittillsdet därhemvist SKRkäntrubrikenunderförs utan personenav

möjlig.åtgärd intefolkbokfördvarit ärannanom
falli dessaSKRflyttningskontroll förutsättereffektivEn att samar-

med varandra.betar
ikan detärende hos SKRhandläggningensamband medI annatav

förhållandena förkontrollerafinnas anledningvissa fall attnämnareatt
folkbokföring.bedömarätt personsen

kontrollutökadföranleda sådankan ärOmständigheter ex-ensom
empelvis:

medfadern sammanbordetfaderskapsbekräftelse när attuppges-
folkbokförda påde inteframkommermodern och det äratt samma

fastighet.
blankettendet framkommersjukhusfrånfödelseanmälan attavom-

med uppgif-intepatientbrickanadressuppgiften på överensstämmer
folkbokföringsregistret.iterna

folkbok-inteframkommerdetvigsel ärintyg att parternaomom-
fastighet.förda på samma

viss fast-folkbokförda påfastighetsvis personerSystematisk är ensom
misstänkta fallspåraanvändas förregisterkontroll kanighet att avupp

under-enfamiljsfastigheterhandförstafolkbokföring på ifelaktig som
flera fam-uppdaga fall därkontroll kanSådankontroll.för fortsattlag

inte någonfastigheter därfastighet ellerfolkbokförda påiljer är per-en
utredning skefortsattfallet kansistnämndadetfolkbokförd. Iärson

fastighetsregist-iuppgifterkontrolleraexempelvis ägareatt omgenom
ret.

enligteller ansökananmälanbehörigintekommun göraEn är att
folkbokföringsmålidäremotkan attkommunFOL. En part genomvara

praktikenEmellertid det ifolkbokföring.beslut äröverklaga ett om
folkbokföringsbe-hinna överklagakommunsvårt förmycket ettatten

därför få tillförsökerkommunerMångaöverklagandetiden.slut inom
vunnit lagasedan denfolkbokföringprövningstånd en personsaven

kraft.
skallkommun,frånframställning attEn personavser ensomen

utredningföranledaalltidnormaltböri kommunen,folkbokföras aven
folkbokföras ochbörfinnersedanSKRSKR. Om att perso-personen
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inte själv under utredningens gång anmält flyttning meddelasnen ett
tredskoskrivningsbeslut SKR. Kommunen skall underrättas be-av om
slutet.

Om finnerSKR framställningen från kommunen inte föranlederatt
någon ändring folkbokföring bör framställningen avvisasav personens

den kan innehålla direkt yrkande ändringettom anses om av perso-
folkbokföring. Beslutet motiveras med kommunen inte be-ärattnens

hörig anhängiggöra sådant ärende hos SKR.att ett
fårSKR normalt vetskap fått ändrad bosättningattom en person

anmälan. SKR fattar beslut folk-genom personens egen om en persons
bokföring förutom efter den flyttandes anmälan ef-även näregen man

utredning kommit fram till bosättningter ändrats elleratt atten persons
den gällande folkbokföringen fel tredskoskrivning.är

Vid handläggning tredskoskrivningsärenden och ärenden där lav
folkbokföring enligt anmälan idetvägras särskilt viktigt reglernaär iatt
förvaltningslagen FL följs.

I 17 § FL, regleras myndigheternas kommunikationsplikt. Tillsam-
med bestämmelserna partsinsyn i 16 § lag stad-utgörmans om samma

gandena några FL:s viktigaste garantier för den enskildes rättsskyddav
förvaltningsärenden.i

Huvudregeln ärende inte fårär denatt ett avgöras utan att person
ärendet har underrättats detrör utredningsmaterial har tillförtsom som
ärendet någon honom själv och han har fått tillfälleängenom attannan

sig det. Kommunikationspliktenyttra över inte ovillkorlig.är Ett un-
dantag i de fall åtgärdenär uppenbartnär obehövlig,är då avgör-t.ex.
andet inte "går emot" eller då uppgiften saknar betydelse.parten

överklagatEtt beslut meddelats iakttagande kommuni-utansom av
ceringsreglema kan återförvisas domstolen till SKR för hand-av ny
läggning.

Enligt 15 § FL myndighet skyldigär anteckna alla uppgifteratten
den inte har erhållit skriftligt och kan ha betydelse försom ut-som

gången i ärende uppgifter från arbetsgivareett ellert.ex. annan som
refererar till och uppgifter myndigheten självmant in-personen som

hämtar från andra myndigheter försäkringskassan vid telefonsam-t.ex.
tal.

Som illustration kan JObeslutnämnas 1985-12-30 dnr 952-ett
1984. detta fallI hade pastorsämbete skaffat sig infonnationett 1om en

och dennes förhållanden vända sig till skattemyndig-attperson genom
heterna, försäkringskassan och kyrkoherden hade gjortgrannarna;

tillfällen."spontana" hembesök vid två Resultatet utredningen blevav
i fråga kyrkobokfördes i församlingen,att beslut förettpersonen som

övrigt upphävdes länsrätten. konstateradeJO hembesökattsenare av
överenskomna eller intespontana bör användas i utredningsverksam-
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myndigheter och, med visshos andraheten, medan förfrågningar tve-
inhämtadframfördes också bl.kan, kan godtas. Kritik mot attagrannar

information inte dokumenterats.
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3 Skenskrivning

Begreppet skenskrivning har ingen officiell definition. Allmänt kan
uttrycket används försäga sådan felaktig folkbok-att avgränsaattman

föring, åstadkoms enskilda medvetet felaktiga anmäl-som av genom
ningar eller underlåtna anmälningar. Betydligt oftare förekommer fel-
aktig folkbokföring beror slarvpå eller okunskap.som

Kvaliteten i folkbokföringsregistrens adressuppgifter har tradition-
ellt bl.a. antalet då skattsedlarmätts till folk-returer sänts utsom som
bokföringsadressen kommit åter obeställbara. Andelen sådanasom re-

har de mätningarna varit 0.25 %.turer senaste ca
Vid kvalitetsuppföljning gjordes 1995 i Västernorrland meden som
utskick enkäter till slumpvis urval 10.000ett ettav av ca personer var

andelen 0.44 %.returer
dessaIngen siffror speglar emellertid förekomsten medvetnaav av

skenskrivningar.
folkbokföringskommitté,1983 års bl.a. hade i uppdrag läggasom

fram förslag till metoder för förbättrad flyttningskontroll konstaterade
sammanfattningsvis den inte kunnat finna någon möjlighet bildaatt att
sig underbyggd uppfattning storleksordningen felaktig folk-en om av
bokföring SOU 1988:10, 86.s.

uppenbartDet frekvensen medvetetär felaktig folkbokföringatt av
varierar mellan olika befolkningsgrupper och beroende vilka för-är av
delar kan uppnås inom andra regelsystem.som

Antalet folkbokföringsmål i läns- och kammarrätter sjönk exempel-
vis påtagligt bestämmelserna beskattning fastigheternär ändra-om av
des så taxeringen skall ske i hemkommun iatt ägarens stället för den
kommun där fastigheten belägen. tidigareDeär bestämmelserna för-
anledde ofta skenskrivningar och försök till skenskrivningar i syfte att
få avdrag för underskott fritidsfastigheter.avsågsom

flesta fallDe skenskrivning inom landet förekommer förav som
närvarande torde barnfamiljer där föräldrarna i praktikenavse sam-
manbor folkbokförda olikapå håll.ärmen

En anledning till skenskrivning önskar behålla hyr-är attannan man
till bostad i attraktivtesrätten område förett längre el-trots atten man

ler kortare tid inte själv bor i lägenheten.
har i fleraDet år förekommit spekulationer i det före-attpressen om

kommer anmäler flyttning till utprägladeatt lågskattekom-personer
före den 1 november för kort därefterstrax anmälaattmuner

återflyttning. RSV har hittills inte kunat belägga någon påtagligatt
sådan skenflyttning förekommit.

En felaktig folkbokföring varit föremåltyp för särskildaav som
studier i verkligheten lämnat landet kvarstår iavser personer som men
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felaktig folk-Sådantid.eller kortarelängreunderfolkbokföringen en
medblandsärskiltochredovisats SCBbokföring har personerav

folkbokför-felaktigadenUppskattningenutomnordiskt avursprung.
dödsfallsfre-registreradedenmellanjämförelsegrudades påingen en

befolkningen. Denövrigaför denochför dessakvensen reg-personer
sighar visatutomnordiska invandrareblanddödlighetenistrerade vara

förklaraskunnabefolkningen. Dettaövrigaför denlägre än en-anses
folkbok-iregistreratsdendödsfall inomallaintemeddast att gruppen
Sverige.iinte vistatstyda påharvilketföringen, attansetts personerna

utomnordisktmed10%pekade påJämförelsen att ur-personernaav
osäker.dock EnSiffranfolkbokförda i Sverige.felaktigt ärvarsprung

i kommuninitierade 1997RSVdennaundersökning ensomgruppav
undersöktaden4 %flertillexemplevis inteledde att avpersoner ca

avregistrerades.populationen
metoderanvändbarapraktisktfram någrakommitinteharDet ännu
folkbok-felaktigmedvetetomfattningenberäknasystematisktför att av

föring.
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4 Särskilda aspekter flyttningskontroll i-
glesbygd/skärgård

Omfattningen den flyttnings- och bosättningskontroll skatte-av som
myndighetema utför bestäms regeringens mål och respektiveav myn-
dighets prioriteringar. Antalet SKR har fortlöpande minskats från 131

skatteförvaltningennär för folkbokföringenövertog 1991 tillansvaret
nuvarande 116 Detta innebär förutsättningarna för bedrivandeatt av.flyttningskontroll har blivit likartade landet.övermera

Man kan idag normalt inte förutsätta folkbokföringspersonalenatt
har någon särskild lokalkännedom den glesbygd ingår i kontor-om som

versamhetsområde. Den flyttningskontrollets sker i glesbygd ochsom
skärgård torde därför grundas på förutsättningar i övrigasamma som
delar landet.av

Detta innebär anmälan flyttningatt till fritidsfastig-en som avser en
het i område förtätortsnäraett ensamstående eller helen person en
familj normalt godtas. Endast det känt bostadenär flyttningattom som
anmäls till sådan låg standardär det osannolikt den kanatt är be-av att
bos inleds normalt utredning.permanent en

Allmänt torde dock gälla arbetsläget normalt mindreatt är ansträngt
hos de mindre skattekontoren. Vidare innebär det behovstörreett av
flyttnings- och bosättningskontrollåtgärder hög andel befolk-om en av
ningen bor i flerbostadsfastigheter.
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belåningangående omvändEn rapport av

fastighetsskattuppskjutenfastigheter och
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Sammanfattning

boende i områden med kraftig stegring fastighets-För permanent av
priserna har också fastighetsskatten ökat kraftigt. bofasta befolk-Den
ningen i sådana områden skärgården har ofta låga inkomster, även om
fastighetsfönnögenheten innebär betalningenDet skattenär stor. att av

likviditetsproblem för dessa. Syftet med belysaär ett ärrapporten att
hur svenskt för uppskov med fastighetsskatten kan fungera.ett system

Tanken belåna fast egendom för betala konsumtion, skatteratt att
eller förbättringar för äldre har diskuterats i USA de femtonsenaste

konstateradesåren. åldrande befolkning har alltDär störreatt etten
obelånat fastighetsinnehav. äldre har ofta låga inkomsterDe och
därmed svårt klara uppehället house rich and cash poor. Samtidigtatt
har det offentliga stödet minskat och tilltron till den enskilda
människans förmåga lösa sin fördelning livsinkomsten ochatt av
livskonsumtionen ökat. USA bildandetI uppmuntrar staten av en

eller belåningsmarknadomvänd upprättamorlgage attreverse genom
vissa regler erbjuda försäkring.samt en

Omvänd belåning fastighetsägareinnebär lånar enbartatt en pengar
på husets värde, inte individenspå återbetalningsfönnåga. ochRäntor
amorteringar betalas inte löpande ackumuleras och betalas närutan
fastigheten säljs därav omvänd belåning. dessa kanFör dennepengar
bygga bostaden för äldreboende eller betala hemtjänst. Förattom passa
vissa fattiga innebär omvänd belåning deras levnadsnivåattgrupper en
kan höjas fattigdomsgränsen.över

Motsvarande omvänd belåning, i form uppskovsinstitut, harav
existerat i Danmark sedan 1965/66. Vid jämförelse mellan Danmarken
och Sverige visar sigdet skuldutvecklingen i Danmark blir betydligtatt
lägre i Sverige, främst beroende lägrepå; skatt och subventioneradeän

begränsa skuldutvecklingenFör i svenskt behöverräntor. att ett system
vissa restriktioner införas. exempelNågra ålders- eller tidsbegränsatär
uppskov eller endast del skatten kan beviljas uppskov.en av

Inledning

vissaI attraktiva områden har kapitalstarka köpare drivit prisnivånupp
på småhusfastigheter. därigenom ökadeDe taxeringsvärdena, och
därmed högre skatt samtliga fastigheterpå i området, har lett till att
vissa bofasta hushåll får svårigheter betala fastighetsskatten. Dessaatt
människor bofasta har regel låga inkomster och saknarärsom som
likvida medel för betala fastighetsskatten. Fastigheten de oftaatt äger är
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ickedärmedharoch hushållenbelånad,obefmtligt storalågt, eller
kapitaltillgångar.likvida

har1998:06,Fastighetsbeskattningskommittén FiutredningenAv
uppskovsinstitutetdet danskabelysa hurfått uppdragundertecknad att

överblickfastighetsskatt fungerar mortgagefor samt av reversege en
uppmärksamhetSärskild ägnasStorbritannien och USA.marknaden i
marknader.dessa Dessutomdiskuterasproblemochde risker som

uppskjutandemodell föroch diskuteras avpresenteras en
analyseras. Rapportenskuldutvecklingen ärSverige därifastighetsskatt

behandlardelenförstadär dendelar,indelad i två mortgagereverse
bådebehandlasdelenandraStorbritannien. denIochmarknaden i USA
medför uppskovmodellochinstitutetuppskovsdanskadet en

Sverige.fastighetsskatten i
beteckning förbenämningenanvändsUSAI mortgage somreverse

riktigtNågonbetalningsström.omvändmedinteckningslånett
uppfattarfunnit. Jaghar jag intesvenska tennenaccepterad term

därför harfrånskiljer signågotrebelåning mortgagereversesomsom
belåning detellermig omvändi dettajag använt termenavpapper

uttrycket.engelska

marknaderfinansiellabelåning påOmvänd

AustralienZeeland,England, USA, NyaländeranglosaxiskafleraI
1980-talet. Attmitten påfart underbelåningomvänddiskussiontog om

detbakgrundkan förståsländeruppstod i dessa attdiskussionen mot
länder.boendeform idessadominerandehusägandetenskilda är en

enbartmedbelåningbelåningomvändMed att gesmenas
livsinkomst. Dettaboendesinte densäkerhet,fastigheten gersom

välfärdtill ökadlånaegnahemsägareför äldremöjligheter att pengar
frågansamverkade tillfaktorersista år. Någraunder livets att omsom

1980-taletunderfördes framomvänd belåning var;
Åldrande befolkning.-
Ökat människor.äldreblandegnahemsägande-

hos äldre.inkomstLåg-
förmåga.människortillökad tilltrostöd ochoffentligtMinskat egen-

ståndtillska kommabelåning äromvänd attförFörutsättningen att
bestämsstorlekintill. Lånetsobelånad, ellerifastigheten nästär av

erhållerålder. Låntagarenlåntagarenshöjdvärde,husets räntans samt
undermånadsutbetalningellerkontantutbetalning idag resten avenen
ackumuleras tilllåntagaren,betalas inte räntanlivet. Räntan utanav

innebäreller dör. DetflyttarhusägarenreglerasSkuldenskulden. när
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beloppen kan lånas på detta blir högreatt äldre låntagarensättsom
Som säkerhet för lånetär. inteckning täcker dentas uten som

förväntade skulden vid flyttningen eller dödsfallet.
Principen för dessa lån finansmarknaden skaär organisera dessaatt

lån, vilket också sker i både England och USA med lite olika
regleringar för hur långivningen ska gå till. finnsDet också olika
produkter i England respektive USA. bådaI länderna uppfattar man
marknadspotentialen tillväxten dessa finansiellastorsom men av
instrument långsamt.går Främst beroende på omvänd belåningatt ännu
inte riktigt accepterad allmänhetenär och därför krävs storaav
informationsinsatser.

-
den fortsattaI beskrivningen för omvänd belåningsystemenav

kommer varje land, Storbritannien och USA behandlas vadatt separat
formella regler, aktörer, produkter användandet dessa.samtavser av

USA

I USA har omvänd belåning funnits på marknaden sedan början av
1980-talet. Den enklaste formen är närmortgageav reverse
egnahemsägaren lånar sittpå obelånade hus och erhåller månatligen
utbetalning tills denne dör eller flyttar, först då regleras skulden. Den
vanligaste formen har varit i form uppskjuten fastighetsskatt. Dennaav
långivning har varit organiserad de lokala myndigheterna. Ett skälav
till detta fastighetsskatten de viktigasteär skatterna föratt är en av
kommunerna. Skatten betalas med ackumulerad huset säljs.ränta när

förekommerDet också liknande lån stöd för äldreatt typ av ges som
behöver huset. Dessa lån beviljas med räntasom reparera en

understigande marknadsräntan.
Äldre i USA, 62 år, tillöver 70 sinaäger hem.än procentmer egna
dessaAv 80 obelånade.är över Det sammanlagda värdetprocent av

dessa tillgångar betydande och räknarär med medianen förattman
fastighetsförmögenheten $64 för000 äldre husägare.är För närvarande
finns cirka 37 miljoner äldre i demografiskaUSA, visar attprognoser
det år kommer2020 det finnas miljoner66 äldre. Marknaden föratt

har mycket potential. finnsDet beräkningarmortgage storreverse en
visar 600 000 hushåll skulle kommanästanatt föröver gränsensom

fattigdom de kunde utnyttja sin husfönnögenhet leva på.attom
För stimulera marknaden för infördeatt USA:smortgagereverse

kongress till stöd för Reverse Mortgage.ett Programmetprovprogram
kallas "Home Equity Conversion Mortgage Insurence Demonstration"
HECM vilket administreras of HousingDepartment and Urbanav
Devolopment HUD. Avsikten med programmet var;
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tillåta konvertering fast egendom till likvida medel förAtt attav-
behovet likvida medel for äldre husägare.möta av

Uppmuntra ökat deltagande från inteckningsmarknaden delta iatt-
denna process.
Undersöka efterfrågan olika omvänd belåning fasttyperav av av-

för likvida medel.egendom erhållaatt

Genom detta kan långivare erbjuda egnahemsägare,program reverse
på olika regelbundna månatliga betalningar tenure Isätt.tremortgage

form checkkredit line of credit eller tidsbegränsad månatligav en
betalning Federal Housingterm. Department FHA godkänner
långivare vilka inkluderas i försäkringdärmed ersätteren som
långivaren den samlade skulden skulle överstiga huset värde.om

försäkrar låntagaren fortsatta utbetalningar,Dessutom programmet om
långivaren hamnar på obestånd. denna försäkringFör betalasäven om

premie till låntagama långivaren.FHA Oavsett vilkenen av genom
form låntagaren väljer har denne kvar äganderätten och kan inte tvingas

flytta, skulden blir fastighetsvärdet.störreäven änatt om
reglerar inte bara vilka lånefonnerHECM godkända,är utansom

lånebeloppen centralt reglerade för olika geografiska områden.även är
Lånebeloppen regleras både neråt och uppåt. innebärDet husägarenatt
med höga intefastighetsvärden kan låna, detta till helagenom program,
husets värde. låntagare måste ocksåFör att accepteras som man
genomgå rådgivning för innebörden avtalet ska klart. Det äratt av vara
också krav på låntagaren måste 62 år.överett att vara

finnsDet också privata aktörer ut utanmortgagesom ger reverse
offentlig försäkring. arbetarDessa regionalt och i områden där
fastighetsvärden överstiger den maximala i HECM. Avsiktengränsen
med offentligtHECM med initiativ marknaden föratt ettvar normera

sker också med hjälp flera andraDettamortgage.reverse av
organisationer till exempel pensionärsorganisationer,som men av

betydelse Federal National AssociationMortgage Fanniestörre är
Mae. Fannie både aktör direkt kund medMae är ut mot ett eget

och aktör andra långivare påmot attprogram genom agera
sekundännarknaden för mortgage.reverse

utnyttjarDe i till del kvinnorär ärstormortgagesom reverse som
äldre den genomsnittlige äldre husägaren. Ungefär femtedelän en av

haralla använder så låga inkomster de räknasmortgage attsom reverse
fattiga, utnyttja denna möjlighet reduceras dessa till femattsom genom

Låntagama har också färre barn den genomsnittlige äldreänprocent.
amerikanen.

HECM introducerades och till början1989programmet var
begränsad till lån. höjdes i början2 500 Detta 1990-talet tillatt utge av
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25 000, under höjdes1997 igen till lån. närvarande50 000 Förgränsen
löper ungefär 20 000 lån under HECM programmet.

Storbritannien

Marknaden omvänd belåning fastigheter i Storbritannien kallasav av
Home Conversion finnsEquity HEC På denna det två huvudformer
för kunderna välja mellan, dels inteckningssäkrat lån medatt ett
omvänd annuitet, dels försäljning hela eller delar fastighetenen av av
till fastighetsförvaltare. det fallet harI kvarägarenen senare
besittningsrätten till fastigheten.

första varianten kallas oftastDen Home Plans ochIncome HIP
utformas på olika Huvudformen inteckning och lånsätt. är att tas uten
for köpa livslång annuitet. Långivaren från annuitet ochräntaatt taren
resterande del utbetalas kundentill månatligen liv.dennesresten av
Vissa dessa planer kan kombineras med mindretyper av en
klumpsumma utbetalas i början och därefter lägre månatligsom en
utbetalning till kunden. avancerade produkter kan infattaMer avtal om
delning värdestegring huset.på fick under slutet 1980-taletHIPsav av
något skamfilat rykte bland dessa kombinerades medannat attgenom
aktiemarknaden och fallande huspriser.

Vid säljer delar ellerHome Reversions hela huset till prisägaren ett
under marknadsvärde. Dock behåller denne bo kvarrätten att samt
skyldigheten underhålla huset. Utbetalning kan ske bådeatt som
klumpsumma eller livslång annuitet, eller kombination.en

Storbritannien finns det ingen särskiltI reglering för företag som
säljer dessa produkter. företag erbjuder månatligaDe betalningarsom
regleras Personal AuthorityInvestment PIA, vilket ärgenom
huvudregleringen for försäkringsbolag. närvarande skerFör översynen

regleringen och reglering kommer i bruk inom några år.tasattav en ny
Financial Services Authority.

företag investerarFör i hela eller delar fastigheten finns detsom av
inget formellt krav från myndigheterna. finns det frivilligaDäremot
överenskommelser och intresseorganisationer regulativasom ger
effekter. För finns det organisation heterHIP Safe Homeen som

PlansIncome SHIP vilken frivilliga organisation för deär en som
erbjuder HIPs med krav hur information till kunderna ska fungera.

finns detDessutom ideel organisation blandAge Concern annaten som
sammanställer information marknaden för Home Equityom
Conversion.

Age Cancern lista aktörerna inom omvänd belåningenpå iutger en
Storbritannien, bland består fastighetsföretag,annatsom av;
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dessaVanligen ställermäklare.ochbuildingförsäkringsbolag, societies
tillår. Låneneller för 150årminimi åldern 70villkor äratt gesparsom

delåndessavärde. Förfastighetens utungefär 70 tarprocent av
värde.fastighetensfrån tillvarierar 1 2,5avgifter procent avsom

tillmöjlighetenutnyttjadharhushållvanligaste formenDen somav
barnlösafrämst änkor. Dessutomhushåll, ärensamståendeHEC är

skälet tillhuvudsakligakunderna. Detöverrepresenterade bland att man
till deräckteinteinkomsternaHECförbestämde sig gör attatt varen

utgifterna.dagliga
dessaregleringövergripandesaknas någonEftersom det av
andelpå hurstatistiksaknas ocksåEnglandfmansieringsformer i stor

fortfarandeintryck detMitt äranvänder detta.befolkning är attsomav
utnyttjadharegnahemsägareäldreantaletmycket liten del somaven

möjlighet.denna

medoch problemriskerDiskussion mortgagereverseav

innebärlinda i Deti sin USA. attMarknaden for ärmortgagereverse
medidentifierats hänger attproblemmånga de sammansomav

inteoch låntagarelångivarebådeaktörerna,liten ochmarknaden är att
finnsprodukten. Detellerrutinerhittat administrativahar accepterat

sådanutvecklingen, ärpåverkarlegala hinderockså ensom
innebarinledningsskedeibokföringsbestämmelsema attettsom

vilketförluster,bokföringstekniskaredovisalångivama tvingades
marknad.bra förnaturligtvis inte är en ny

efterfråganLåntagamas

dessaNågrafaktorer. ärflerpåverkasefterfråganLåntagamas avav
överföringutformning, samtprodukternasinformation,brist på av arv,

trygghetssparande.huset som
varandra.beroendeinformationochutformning ärProdukterna av

fungerar ärhurbeskrivaförklara ochAtt mortgage enreverse
i USAlångivamaförsvåratsharutmaning.pedagogisk Det attgenom
regler.stelatämligenmedsortimentbegränsaterbjuditendast har ett

förmarknadenefterliknakommerutvecklingenHär attatttror man
finns ocksåvalfrihet. Detmycketharlivförsäkringar stor enensom

konsumtion,till ävenhusfönnögenhetutnyttjaovilja omatt
nödvändig.ochnyttigkonsumtionen är

utnyttjareversevillintefolktillfaktorernaviktigastedeEn attav
fastigheten. Dettaiöverskottetvill barnende ärverär attattmortgage

kapitaletför konsumeraiställetäldre fortsätterleder till attatt uppspara
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enligt livscykelmodellen. lånEtt skulle kunnaomvänt sättett attvara
överföra förmögenhet från fastigheten till arvingama månatligagenom
betalningar vid tidigare tidpunkt.en

Övervärdet i fastigheten också trygghetssparande kanutgör ett som
utnyttjas vid oförutsedda och plötsliga utgifter eller olycksfall. Detta
incitament kan bådeanvändas till för och nackdel för reverse
mortgage.

Under de två åren har det uppdagats företag har såltsenaste att
främst i form armuiteter och tagit mycket högamortgagereverse av

avgifter. Ny lagstiftning har föreslagits för dessa såatt stoppa
kallade rip-ofs"reverse "mortgage

StorbritannienI Age Concem till försiktighet viduppmanar
tecknande främst för låntagaren förbinderI-lIPs sig för lång tid,attav
vilket kan försvåra flyttning eller påverka andra livshändelserstörre

skilsmässa. rekommenderarDe låntagama rådgör med sinattsom
advokat innan tecknandet några avtal.av

framgångsriktHur med blir beror tillmortgagesystemet reverse
del på värdeutvecklingen fastigheter. försDet diskussionstor av en om

hur priserna på fastigheter kommer påverkas den 1940-näratt stora
talist blir äldre och väljer boende. hypotesEnannat är attgruppen
priserna därmed skulle falla och marknaden för mortgagereverse
minska. historisktMen har varje generation fått det bättre och bott isett
bättre hus tidigare generationer, vilket förtalar dennaän inteatt grupp
skulle välja flytta till boende och därigenom kommeratt annat
efterfrågan inte minska och priserna inte falla. Denna debatt pågåratt
och inte på något avslutad.är sätt

Långivarnas utbud

Redan i inledningen nämndes bokföringsbestämmelser hinderettsom
för långivare inträda marknaden. Andraatt mortgagereverse
faktorer ökad risk för långivama marknaden litenär ännuatt ärsom ger
och det kan erhålla riskspridningsvårt både vad ålder ochattvara avser
geografisk fördelning. Ytterligare väsentlig begränsning utbudeten av
sker därför försäljningskostnadema höga.att är

I USA redovisade långivama den upplupna påräntan reverse
lånen intäkt. Från och med 1992 bestämde Themortgage som

Securities and Exchange Commission SEC ska intäktförasräntaatt
den eller också får inte husprisema räknasnär Eftersommottages upp.

det endast sker nyutlåning och ingen dessa harmortgageav reverse av
kommit till avtalsslut ledde de bestämmelserna till långivamaattnya
tvingades redovisa bokföringstekniska förluster tills mortgagereverse
lånen börja återbetalas.
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förlångivarenlån liteninledningsskedet portföljen utsättsI ärnär av
förväntat.längre Julåntagare lever störrehögre risk Vissa änen

få. Pålångivarenkommerportfölj desto jämnare fördelning att samma
rimligerhållainledningsskedeihar långivaren svårtsätt ettatt en

risker.för inte ha förspridning geografiskt storaatt
därmedtidskrävande ochlånFörsäljningen ärmortgageav reverse

kanlånetkunderna innanomfattande utbildningdyrt. krävsDet aven
hälftenungefärrådgivningen tillutbetalas. lederDessutom att av

kommerkostnaderlån.ansöka Dessakunderna väljer inte ettatt om
förDelskunderna ökar.volymen påockså minska attnäratt

haframtidens kunder kommerdelsstandardiseringen kan öka, ettattatt
framfåarbetar medFanniemindre behov rådgivning. Mae att enav

standardprodukt.
medlångivare lånarNär ett mortgageut pengar som reverseen

kanränterisk.kraftig Dennabetalningar denna förmånatliga utsätts en
annuitet.tillkoppladminskas äratt mortgage engenom reverse
Fordrantill låntagaren.annuitet för helaLångivaren köper pengenen

därigenom poolasmarknad ochandrahandskan säljas eller på moten
andra risker.

underhålleteftersätterrisk låntagaren närfinnsDet även atten
värdetillsammanlagda skulden uppgåruppfattardenne denatt samma

intefastighetsägarebelagt äldreempiriskthuset. Det är attsom
har någrade inteerforderlig omfattningunderhåller sina hus i trots att

minskaseftersatt underhåll kanförlån. Riskenmortgagereverse
låntagarenhögre ellernågotantingen sättsräntan attattgenom

underhålletriskerasfastighetenvisst restvärde pågaranteras ett omsom
början.för hög frånför belåning inteeftersatt ärgränsenär attgenom

livslängdenden förväntadekraftig ökningSlutligen kan aven
marknaden.innebär problem förtänkas mortgagereverse

för fastighetsskattUppskovsinstitut

danska uppskovsinstitutetDet

tvåbestårför boende i egnahemdanska beskattningssystemetDet av
Fastighetsskattenkapitalbeskattning.delar, fastighetsskatt och är en

markvärdetbaseras påkommunal skatt grundskylden som
hyresvärdethus,bo igrundvzerdi fastigheten. Nyttan att egetavav

lejevzerdüsomoch kallasbeskattas inom kapitalbeskattningen är en
degäller endastfastighetsskattlåna tillstatlig skatt. Möjligheten att

kommunal skatterna.
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I Danmark infördes från och med beskattningsåret 1965/1966 en
möjlighet till låna till egendomskatt för vissa lån tilatt grupper.
betaling af ejend0msskatter. Avsikten ekonomisktattvar svaga

pensionärer i huvudsak skulle kunna belåna sina fastighetergrupper,
för betala egendomsskatter, det finns också möjlighet betalaatt att
kommunala avgifter på finns ingen utvärdering ellerDetsätt.samma
sammanfattande analys hur dessa lån har fungerat.över

Några utredningar eller diskussioner angående det danska systemet
har jag inte funnit. skäl tillNågra det inte finns någon genomlysningatt

detta uppskovsinstitut kan omfattningen låg och de lånäratt attav var
Årfaktiskt har fungeratlånats har problem. 1984ut utansom var

knappt 20 000 fastigheter belånade till knappt miljoner500 ca 25 000
fastighet danska kronor enligt regelverk.detta Någonper senare

statistik finns inte.

Fastighets- och hyresvärdesskatt i Danmark

Fastighetsskatten i Danmark debiteras kommunerna ochav
genomamtskommunema länen. Fastighetskattens regleradstorlek är

lag och får inom intervallen promille det6 24 taxeradtas ut av-
markvärdet. Skattesatsen ska densamma inom hela kommunen. Tillvar
amtskommunen går maximalt promille, det vill skattens10 säga att
höjd mellan 16 promille markvärdet. Danmarks34 Av 275är av-
kommuner har ungefär hälften fastighetsskattdessaav en som
understiger promille. Endast kommunerna ligger10 åtta procent av

21 promille i under genomsnittliga sammanlagda1997. Denöver uttag
skatten 22,12 promille.är

Hyresvärdet bostad ska självdeklarationdeklareras i Skattenav egen
baseras på det taxerade fastighetsvärdet ejendomsvaerdi Skatten är
2 fastighetsvärdet. familjshus finnsoch tvåFörprocent ettav en-
standardavdrag på dock minst och högst1 400 DKR 3 000procent

demDKR. För fyllt 67 år skattesatsen 1 Dessutomär ärprocent.som
Ökningstaktenökningstakten denna begränsad lagstiftningen.skatt iav

lägre för pensionärer. ingår inte i de lånDenna skattär som
kommunerna kan bevilja till betalning fastighetsskatt.av

Båda dessa skatter, fastighetsskatten och hyresvärdesskatten baseras
på taxerade värden. allmänna fastighetstaxeringen ejendoms-Den
vurdering varje år baserat faktiska marknadspriser.görs

Lån till fastighetsskatt

Från början det till den enskilde kommunen bestämmaattvar upp om
den ville ordna lån betalning tid hartill egendomsskatt. Men överav
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ordnaför kommunenskyldighetblivitomfattningen ökat och atten
ochfrån villorutökatsocksåbostäder hardessa krediter. Typen av

rekvisitettvingandesommarhus. Det ärägarlägenheter ochkedjehus till
fortfarandedetpennanentbostad. Däremotbostaden används äratt som

tillskalånbestämmerenskilda kommunen ävenden gesomsom
avloppsavgifter.betalning ochvägav

erhålla lånden skapåKrav som
bosatt.Permanent

betalning.förfallna tillSkatterna ska vara
efterlön.delpension ellerutbetalt pension,eller fårFyllt 65 år

användsbostadslägenhetinnehåller ägarenEgendomen avsomenl
hushåll.eller dennes

ägarpantbrev.medtingsrättenintecknas iLånet

förTilläggsbestämmelser finnsdetOvanstående gäller är ägare.när en
för kommunenmöjlighetfinnssamägande.och Det attflera ävenägare

sjukdom.långvarigexempelförutsättningar, tillunder andrabevilja lån
omedelbart.skatterbetala kommunenstillska användasLånet att

betalaslänetamtskommunentillhörfår den del skattenDock somav
denhalva diskontot 1lånetpåslutbetalning.vid lånet Räntan ärförst

slut.vid årets Förelånebeloppetläggs tilloktober året före. Räntan
betalningförfaller tillLånetpå dessa lån. när81991 räntan procentvar

fortsätta löpakan lånetDockskiftarsäljs ellerfastigheten ägare. om
för äktagäller ocksåsakålderdomshem. Sammaflyttar tillägaren ett

oskiftatkvar i bo.sittermake som
iägarpantbrevställasäkerhet för lånet skaTill ägaren ett

fastighetsvärdet.taxeradedetska inomegendomen. Dessa var
lånpantbrev för dessa ärKostnaden förejendomsvaardi utatt ta

kankommunenprioritet,Pantbrevet ska ha förstaavgiftsfri. men
prioritet.lån har högrebevilja något annatatt

Sverigeifastighetsskattuppskov medmodell förEn

förskulle innebärauppskovsinstitutförsöka illustrera vadEtt sätt ettatt
förhållande visasvenskamedmodelldel enkelsvensk är att genom en

medtiden. Svårighetenframåt ikommerskuldutvecklingenhur utatt se
fram iförhållande långtillden hänsynmodell måstesådan är att taen

ändådetosäker,nödvändighetblir den ärDärigenom medtiden. men
mitt valmotiverajagkan användas. kommermetod Först att avsomen

skuldutvecklings-ingående variablema och därefterde presentera en
förutsättning-andramedDärefter hur fungerarmodell. modellentestas
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vilket allvarligt förändrar utfallet, i samband med det diskuterasar
också vissa risker förknippade med den här uppskov.är typensom av

I modellen har utgångsvärdet för fastighet bestämts till miljonen en
skäl.kronor. Detta värde har valts flera miljonEn uppfattas ettav som

pris skulle kunna förekomma i de fall Genom utgåattsom som avses.
från miljon blir modellen generell och kan därför lösasen som
relationstal också. villDet miljon kan välja1.0. Attsäga etten ses som
siffervärde rimligt viss pedagogisk vinst.är För attsom ger en
underlätta tolkningen har dessutom linje lagts visar halvaen som
värdet vid varje tidpunkt. modellenI har jag frånutgått att en
framskrivning skuldutvecklingen med trettiofem år tillräckligt.ärav
Främst därför diskussionen i huvudsak har gällt äldre människor,att
dessutom vilket visas nedan, har modellen avslutat sig själv attgenom
skulden lika värdet innan trettiofemär år. Ytterligarestor som en
förutsättning fastigheten obelånad.är att är

Av betydelse för modellen skillnadenstörst mellan värde-är
ökningen och den nominella Värdeökningen fastigheter harräntan.
antagits stiga i takt övriga priser. Visserligen skulle detatt samma som
tänkas värdet fastigheternapå stiger snabbare den allmännaatt än
prisökningen. innebärDet dock inga problem för långivarenstörre
eftersom värdet i sådant fall ökar betydligt snabbareett än
skulduppräckningen. bådeI modellen nedan och i bilagoma har jag
angivit både inflation och nominell Inflationsantagandet byggerränta.

riksbanken inflationsmål 2 grundmodellenI har jagär procent.som
utgått från nominell 6 det vill realräntaränta sägaprocent,en om en
4 villDet det realräntans höjd bestämmersäga hurprocent. är som
snabbt det ackumulerade fastighetsskatten sig värdetnärmar av
fastigheten. Frågan naturligtvis vilken realräntaär kansom anses som
trolig de kommande 35 åren. I professor Rune Wigrenrapporten av
redogör han för den troliga utvecklingen realräntan i Sverige. lav
denna hävdas 4 alternativet det troliga.rapport att ärprocents mest
Därför detta också utgångspunkten iär nedanstående modell. Senare
kommer detta med olika utfall.prövasatt

Modellen förutsätter konstant förhållande mellan taxeringsvärdeett
och marknadsvärde. Fastighetsskatten har antagits konstantvara
nuvarande nivå. nedanståendeI figur visas den sammanlagdaatt
skatteskulden, i fastighet har valt utnyttja uppskovsinstitut,atten som
efter drygt år33 överskridit värdet fastigheten.på Med andra ord
betalas huset gång till drygt 33 år. Halva värdet överskrids efteren
ungefär 21 år.
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under dbn ackunnderadejbsüghet 35 årVärdeunwcküngenIägur sannav en
fastighetsskatten.
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skatt 1,5 %.nominell 6 %,Inflation 2 %,Anm: ränta

modellenKänslighet i

i den ovanstående modellenskuld gjortsFramskrivning ären somav
det enda vihävda dennaturligtvis svårt tvärtom,är rätt,attatt snarare

finns ändå vits medinte kommer Detden stämma. attär attvet att en
Vad främst behöverstatisk modell.diskutera utifrån sådan somen

på skulduppräkning ochmed lån byggerlyftas fram riskernaär som
påränta ränta.

modell presenterade förfall ovanståendeflera olikabilaganI är av
mindre utfallutfall kan bli vidåskådliggöra de änatt gynnsammasom

stiger fortare den allmännatänkt. prisernavad Om änsom var
snabbare skulduppräck-värdet stigerinflationen innebär det änatt

inte till riskerna medfastigheter lederPrisstegringar påningen. att
denmedför skillnaden mellani praktikenutlåningen ökar attutan

skerblir mindre. Samma sakoch värdestegringennominella räntan om
fyrablir denrealräntan lägre än procent.antagna om

långivaren prisfall,ställa till problem fördäremot kanVad är;som
tabell visar hur många årNedanståenderealränta och ökad skatt.hög

helatill halva respektiveskulduppräkningen har nåttdet innantar
denutfall. förstavid olika Detvärdet fastigheten ärtreav

utveckling.möjligmodellen bedömsgrundläggande vara ensom
sju börmodellen för realräntaDärefter procenttestas somomen

kombineras hög realränta,osannolikt utfall. Slutligenbedömas ettsom
sista alternativet kanefter hög skatt. Detprisfall 1025 samtprocentom

katastrofutfall.utgöra ett
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Figur Tid till uppräkningen skulden värde fastighetenuppnårav samma som
Förutsättningar Tid till Vz-värdet Tid till hela värdet
Grundmodell år22 34 år
4 %, realränta, 1,5 % skatt
Halva skatten ackumuleras år34 35
4%realränta, 0,75 skatt%
Hög realränta 18 år 26 år

% realränta,7 1,5 % skatt
Kombination hög realränta, år13 20 årav
värdeminskning 25 % hög skattsamt
7% realränta, 2 % skatt, 25 % värdeminskning år 10

framgår ökar skulden betydligtSom snabbare vid kombinationen av
fler samverkande faktorer. Ett begränsa risken skullesätt att attvara
dimensionera för inte skulden ska högrenå viss nivåänsystemet att en

värdet på fastigheten till exempel 50 kanDet görasprocent.av genom
antingen begränsa tiden för uppskovet med skatten eller kräva deatt att

erhåller denna kredit hamåste viss ålder. Alternativttypsom av en
endast endast del skatten går skjuta Föracceptera att att atten av upp.
detta skall möjligt behöver modellen förändras, antingen attvar genom
endast del skatten får ackumuleras, eller på denräntanatten av
ackumulerade skatten subventioneras eller lägre skatt.

rimlig löptid förVad dessa lån Vid 65 års ålder harär en en man
och kvinna kvar leva16 20 år i genomsnitt. Ett skulleatt argumenten

de första åren efter pension oftast finns tilläggspensionerattvara av
olika slag. Om denna möjlighet till skulduppräkning blir tillgänglig från
och med sannolikheten70 år låg for skulduppräkningen skaär att
uppgå till värdet50 på fastigheten. kanän Härprocentmer av man
tänka försäkringsig kombination och garanti, garantinatten av
begränsar skulduppräkningen till 50 värdet. Exaktprocent av
utformning dessa behöverregler både beräknas och utredasav mer.

Risker och problem.

Ett med uppskov med fastighetsskatten torde i huvudsak fåsystem
problem finnsde med omvänd belåning.samma som som

Pedagogiskt förklara.svårt att-
Ovilja sig i skuld.sättaatt-
Risk vid prisfall.-
Risk vid hög realränta.-
Reavinst beskattningen, ytterligare del fastigheten går till skatt.av-
Risk för eftersatt underhåll.
Inteckningamas läge.
Geografisk risk.
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kustområdenattraktivafinns ifastigheterdesärskilt fallEtt utgör som
samtligaskulle kunnaliknandeoljekatastrof eller göradär en
med detihopnaturligtvisrisk måstevärdelösa. vägasfastigheter Denna

område.ifor fastigheterutestående beloppettotala samma
krävsskulduppräckningmedanvändakunnaFör ett systematt

upplupnafor denvarje år räntainteckningarockså samtuttasatt
ibegränsningnågonfinnasockså det måsteinnebärskulden. Det att

säkerhetsläget skainteföri fastighetenkanvilka övriga lån atttassom
belåningökamöjligtfår inteskatteskulden.för Detbli attsämre vara

prioritet. I SOUtillskatteskuldentryckamed banklån för sämreatt upp
inteckningsför-till hurförslagräntelånangående1989:71 ettges

skulleInteckningarnainfördes.räntelånfarandet skulle skötas tas utom
meduppskovytterligarefor erhållaVillkoretifem år atttaget.

femårsnästkommandekopplas tillskulle ocksåfastighetsskatten att
föregåendeanslutning tilldirektligger iinteckningarperiods

beviljas.uppskovytterligarefall kan intefemårspantbrev. I annat
4

tänktochuppskovsinstitutetdet danska ettEn jämförelse mellan
svenskt system

sedanexisteratfastighetsskattforuppskovsinstitutDanmark harI ett
verkarvarit lågt och dethar1965/66. Utnyttjandet attsystem somav

påbefintliga.det Räntanskattelägetillkomsten skedde i änett annat
innebärtill halva diskontot. Detfrån attskulden sänktes 1991 8 procent

egnahemsägare.subvention till dessaräntan är en
utgårregional.kommunal och DenDanmarkiFastighetsskatten är

Sverige därfrån iTill skillnadmarkvärdet.med 1,6 3,4 procent av-
taxeringsvärdet, 75utgör procentskatten 1,5är procent avsomav

dessutommycket låg,ackumulerasskattmarknadsvärdet. ärDen som
förriskernainnebär detsubventionerad. attSammantaget atträntanär

mycketvärdefastighetensbli ärska kunnaskulden i Danmark änstörre
liten.

harmodellenochdanskamellan detjämförelseföljande systemetI
harrealaDeninflationenför räntaningångsvärden använts.samma
denberäkningDanmark.i Försvenskadenhälftenantagits avavvara

danskmedelstormarkvärdet igenomsnittligahar detDanska skatten en
skattesatsengenomsnittligaDenDKR.vilket 240.000stad äranvänts,

antagitsharfastighetsvärdet påHela2,21har använts är procent.som
Ä miljon.sverigeidetsammaatt ensomvara
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Figur Danmark skulduppräkning uppskjuten fastighetsskattav

4000000
3500000
3000000

Värde2500000
Ack.skatt2000000 - - -

-l/z-värdet1500000 - - - - -
1000000
500000

Anm: Inflation 2 %, Nominell 4 %, skatt 2,21%ränta

Som framgår figuren det danska robustär och tålsystemet storaav l
förändringar i realränta, prisfall eller höjning skatter. Anledningen ärav
både lägre skatter lägre ränta.samt

Begränsningar i svenskt uppskovsinstitutett

För uppskovsinstitut ska fungera i Sverige behövs begränsningaratt ett
för inte det ska finnas risk skulduppräkningenatt bliratt större änen
försäljningsvärdet. Dock kvarstår de pedagogiska problemen.

Några faktorer bör diskuteras innebär begränsningar försom attsom
undvika risken för alltför skulduppräkning vid införandestor ettav
uppskovsinstitut är:

Begränsning hur del skatten får ackumuleras,storav av som-
alternativt lägre skatt.
Tidsbegränsat uppskov.-
Åldersbegränsning till rättigheten erhålla uppskov.att-
Statlig skuldutvecklingsgaranti med lämplig maximal belåningsgrad.-
En sådan åtgärd bör kombineras med andra åtgärder.

Acceptansen för omvänd belåning i USA fortfarande mycket låg.är
Även de flesta analytiker det kommer förändras.att attom anser
Marknaden har dock kraftigt under 1990-talet.växt betyderDet att
finns pedagogiska problem med genomförastora omvänd belåning,att
inte minst det gäller skatter. Om uppskovsinstitut införs kan detettom

få normerande betydelse för kommandeantas marknad för omvänden
belåning i Sverige, vilket bör påverka utformningen regelsystemet.av

som
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Bilaga 1

till helaTidTid tillFigurFörutsättningar
värdetvärdet
34 årår4 22FigurGrundmodell

skattl,5 %.realränta 4%
årär 3120eñer 10 Figur 525 %Värdeminskning

år
1,5%Realränta 4 % Skatt

27 år16 årFigur 6eñer 10Värdeminskning 50%
år.

Skatt 1,5 %Realränta 4%,
årår 3529Figur 7Låg realränta

%realränta 1 %, Skatt 1,5
årår 2618Figur 8Hög realränta

1,5%Realränta 7%, Skatt
årår 1914Figur 9realräntaMycket hög

Skatt 1,5%Realränta 13%,
29 årår18Figur 10Höjd skatt

%, skatt 2 %Realränta 4
22 år14 årFigur 11utfallKombination värstaav

värdeminskningRealränta 7 %,
efter år skatt 2%25 % 10 samt

år35är12 34FigurHalv skatt
0,75%Realränta 4 %, skatt
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Figur Prisutveckling fastigheter underpå 35 år den ackumulerade fastighets-samt
skatten.
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InflationAnm: 2 %, nominell 6 %, skatt 1,5ränta procent

Figur Prisutveckling fastigheter vidpå 25 minskning värdet efter 10 årprocent av
ackumulerad skattsamt
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StömingAnm: 10:e året 25 värdesänkning, inflation 2 %, nominell 6 %,procent ränta
skatt 1,5 procent.
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värdet efter 10fastigheter vid minskning årPrisutveckling 50Figur på procent av
ackumulerad skatt.samt
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årAntal

ränta 6 %,inflation nominellStöming året 50 värdcsänkning, 2 %,Anm: 10:e procent
skatt 1,5 procent.

låg realräntaPrisutveckling och ackumulerad skatt vidFigur
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Prisutveckling och ackumulerad skatt högFigur vid realränta.
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Prisutveckling ackumulerad skatt vid hög realränta.Figur mycketsamt
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höjd skattackumulerad skatt, vidPrisutveckling ochFigur 10.
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höjdprisfallrealränta,ackumulerad skatt, högPrisutveckling ochII.Figur samt
skatt
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ackumulerad skatt vid halv skattFigur 12. Prisutveckling och
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KAPITALISERINGSEFFEKTER AV

FÖRÄNDRADE OCHSKATTE-

BIDRAGSREGLER

fastighetsskatteområdetfrånnågra illustrationer-

BoijeFil. RobertDr.av
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Inledning1

Syftet med denna promemoria översiktlig beskrivningär att ge en av
vad med kapitaliseringseffekter. kapitaliserings-Begreppetsom menas
effekt fleraanvänds i olika sammanhang. beskrivs i första hand deHär
kapitaliseringseffekter småhuspriser kan fastig-på uppstå vidsom en
hetsskatteförändring. andra kapitaliseringseffekterNågra exempel på

också.ges i
kapitaliseringseffektemasKunskap storlek viktig fleraärom av

skäl. Kapitaliseringseffekter upphov till förrnögenhetseffekter ochger
därför intresse vid fördelningspolitiska studier. påverkar ocksåDeär av

skattebasens storlek. Detta måste beaktas vid beräkning deav
statsfinansiella konsekvenserna viss politisk åtgärd. Förekomstav en av

kapitaliseringseffekter kan också innebära det kanstora att vara mer
effektivt använda instrument inte upphov till såatt ett storasom ger
kapitaliseringseffekter.

I promemorian beskrivs hur kapitaliseringseffekter teoretiskt kan
beräknas under olika omständigheter. resultatenDessutom presenteras

några försöktempiriska studier där kapitaliserings-mätaav man
storlek.effektemas

Promemorian organiserad följande vis: avsnitt ochpå I 2 3är
formuleras teoretisk modell kan användas för beräknaatten som
kapitaliseringseffektemas storlek. avsnitt diskuteras varför kunskapI 4

kapitaliseringseffekter bör intresse vid beredning olikaom vara av av
politiska förslag. Några exempel visar hur kapitaliserings-stora
effektema potentiellt kan Avsnitt redovisar resultaten några5vara. av
empiriska studier försöktdär kapitaliseringseffektemasmätaman
storlek. sammanfattning.I avsnitt 6 ges en
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utbudmed konstantModell2

påverkarsubventionerochi skatterförändringarolikaanalys hurEn av
antagandenförenklandenågrakräversmåhusprisema om

Låtpreferenser.hushållensoch antafunktionssätthusmarknadens oss
följande:

självadvs.hus,hyraochmellanindifferenta ettHushållen ägai attär
mindresig.värde i Ett strängtsaknabostadenägandet antasav

ochbetydelseharfaktisktägandet attsjälvaantagande är anta attatt
slutsatsernahuvudsakligadekvantiñeras. Förkanägandetvärdet av

varförväljsdessa tvåvilkenrolldock ingenspelar det ansatser somav
förenklingsskäl.väljsförstaden ansatsen av

hushållbelopprealadetdefinierad etthyranreala Rii Den är som
hus.bo i Rförårbetala antasvilligtmaximalt ettattär varaatt per

budget-hushålletsdelsbestämsStorleken på Rtiden.konstant över av
exempeltillförfogande;tillståralternativvilkadelsrestriktion, somav

skulleiställeterhållaskanaltemativavkastningvilken pengarnaomsom
alternativaförkostnadenvadeller ärobligationiinvesteras en

boendeformerf

deninnebärvilketekonominosäkerhet i attfinns ingeniii Det
fastighetsochkändprisutvecklingen attframtida antas envara

marknadsvärde.med desssammanfallerköpeskilling

realräntanmedsammanfallerdiskonteringsräntarealaHushålletsiv
hushållenvilkenmeddenDiskonteringsräntan räntaskatt.efter är

skattefterRealräntankonsumtion.framtidavärdetdiskonterar avner
uttryckasapproximativtoch kanmedföljandei detbetecknas somr

1-7i1-y-7r fångarnominelladenidär räntan,är uppr
påskattdeninflationstakten. uttasoch ärskatteeffekten är som77r

förmedgesskattereduktion ränte-denalternativtränteinkomster som
utgifter.

inflationen.följervärdestegringSmåhusensv

eller i DsEnglund 1994dennabeskrivningutförligare ansatsEn ges avav
m.m.".underlagalternativa"Fastighetsskatt1998:3 -
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vi Hushållen lever i sitt hus i all oändlighet, eller alternativt; den
återstående livslängden husetpå Detta antagande inte såär stor. är
restriktivt det vid första anblicken. låtaAtt tiden gåut motsom ser
oändligheten matematiskt goda approximationer då den faktiskager
tidshorisonten ändlig lång. Tiden betecknasär i det följande medmen

vii ochIn- utlåningsräntor lika Därmed analysenär görsstora.
oberoende i vilken utsträckning husköpen finansieras med egetav
kapital. I princip kan i modellen beakta in- och utlåningsräntor iattman
praktiken skiljer sig åt. Modellen skulle med sådan bliansatsen
väsentligt mycket tillkrånglad och de huvudsakliga slutsatsernamer
skulle inte ändras markant.

Ävenviii det inom för modellen möjligt beaktaär attom ramen
stämpelskatt och reavinstskatt inte detta förenklingsskäl.görsmoms, av

huvudsakligaDet budskapet påverkas inte denna förenkling.av

viiii Storleken småhusbeståndet konstant.är

Låt följande definitioner:även sättaoss upp

i Priset eller marknadsvärdet på hus betecknas med P.ett

ii Drift-, underhålls- och förslitningskostnader för det egnahemmet
betecknas med Dessa kostnaderD. i reala konstantaantas termer vara

tiden.över

2.1 Modell fastighetsskatt ochutan

subventioner

Låt betrakta hushåll köpa småhus.ett överväger Antag,att ettoss som
till börja med, det inte utgår någraatt skatter och subventioner.att
Under givna förutsättningar kommer det maximala pris hushållovan ett

villigt betala för husär bestämmasatt ett att av

°° R °° rP °° DZ tZ1+r1 +Z1+r1ri11 ll 1

Uttrycket i vänsterledet nuvärdet de årliga beloppär hushållet ärav
villigt betala för bo i huset. Uttrycket i högerledetatt nuvärdetatt är av
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de årliga kostnaderna huset. första uttrycket i högerledetDet ärägaatt
räntekostnadema det andra uttrycket nuvärdetnuvärdet och ärav av

drift-, förslitnings- och underhållskostnader.
Ekvation kan förenklat skrivasl som

2 RrP+D

hushållet villigt betalaUttrycket i vänsterledet det årliga beloppär är att
årliga kostnadenför i Uttrycket i högerledet den förbo huset. är attatt

Ekvation hushållet maximalt kommer bjudahuset. 2äga säger att att
årliga kostnaden för huset uppgår tilldet pris, denP, ägagör attattsom

for erhållskronor. Om ekvation 2 lösesR P

R-D
3 P

r

kronor, kronor ochUnder antagandena 53 000 D 20 000R är är äratt r
0,022,2 maximalt bjuda kronor forkommer hushållet 1 500 000att
huset representativt för småhusköpama, dettadetta hushållOm är är

marknadsvärde.belopp också fastighetens

med fastighetsskattModell2.2

fastighetsskatt egnahem i modellen därLåt införaoss nu en
marknadsvärdet.viss andel Om denfastighetsskatten tas ut som en av

uttryckt andel marknadsvärdeteffektiva fastighetsskattesatsen som av
husetmarknadsvärdet påär avgesz ,

TP°° R °° rP °° D °°
Z1+rzzl+r+z(l+r)&#39;+z4

l1Il Il 11

fastighetsskatten.sista uttrycket i högerledet nuvärdet OmDet är av
ekvation förenklas och löses för erhålls4 P

2 nominell före skattrealränta efter skatt erhålls vid 6Denna ränta procenten
där 0,060,7 denoch inflation på 0,060,7-0,020,022,2 ärprocent:en

nominella efter skatt.räntan
3 53000-20000 33000

P 1500000--- 0,022 0,022
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R-D
5 P

r+r

fastighetsskatt införs. Vihur priset förändrasEkvation visar5 om en
ikommer sjunka eftersomhuspriset nämnaren är störreattattser

uttryckt, fastighets-i ekvation Annorlundaekvation 5 3.än om en
hushålletinförs den årliga boendekostnaden ökaskatt kommer att om

fall fastighetsskattmycket for huset i det ingenskulle bjuda lika som
Rvillantagit hushållet maximalt betalaEftersom vi harutgår. att

det då fastighetsskatt utgårkronor för bo i huset kommerår attattper
för säkerställa den årligabetala mindre för husetvilja attatt

Rboendekostnaden inte överstiger kronor.
fastighetsskatten till detSverige uppgår 1,1I procent av upp-

marknadsvärdet effektiv fastighetsskatt påkattade Om 1,1 procenten
sjunker marknadspriset på huset i exempletinförs i vår modell, ovan

till kronor. Annorlunda uttryckt,från kronor 000 0001 500 000 1
kronorkapitaliseringseffekten 500 000är

fastighetsskatt ochModell med2.3

subventioner

marknadsvärdet princip kanpåverkar subventioner till egnahem IHur
till egnahem negativ skatt. Subventionen kansubventioner ses som en

fallmodellen fastighetsskatten. dettadå beaktas i Isättsamma som
priset eller marknadsvärdet bestämmaskommer att av

R °° rP °° D °° rP °° sP°°
Z1+rZ1+r+z(l+r)&#39;+z(l+r)&#39;z(6
11 Il II t1

uppgårnominella fastighetsskattesatsen for egnahem till 1,5Den procent.
skall detpå taxeringsvärdet i principSkatten 75motsvara procenttas ut som av
innebär det det effektivauppskattade marknadsvärdet. praktikenI att

andel marknadsvärdet uppgårfastighetsskatteuttaget skatten uttryckt som av
till 0,751,5.1,1 procentca.
5 Kapitaliseringseffektens bereonde fastighetsskatte-storlek inte baraär av

på i modellen.storlek storleken de övrigaävenutan parametrarnasatsens av
kapitaliseringseffektens realräntan.Till exempel storlek beroende Omär av

den realräntan högre den faktiska underskattas kapitaliserings-är änantagna
effekten och vice diskussion val realränta, till exempelFörversa. en om av se
Englund 1999.
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marknads-andel,vissuttrycktsdär subventionen har avsom en
förenklat skrivaskanvärdet. Ekvation 6 som

R-D
7 ha.

r+t-s

införs. Visubventionpriset förändrasvisar hurEkvation 7 serom en
ekvationmindre ieftersomkommer ökahuspriset ärnämnarenattatt

subventionerassmåhusuttryckt,Annorlundai ekvation 5.7 än om
småhusköpamainnebärvilketboendekostnadenminskar den årliga att

för huset.beredda betalaär att mer
andelvissutgårsubventionenpraktiken kanske inteI avsom en

dessaräntebidrag.form Ieller ifast bidraghuspriset ettettutan avsom
ekvation 6iannorlundasubventionen in påfall kommer sättett men

hus-subventionen leder till högrefortfarande densamma-slutsatsen är
priser.
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3 Modell med variabelt utbud

modellenI i avsnitt kapitaliseras2 fastighetsskattehöjning fullt iuten
sänkt marknadsvärde. konsekvensDetta det förenklandeett är en av

antagandet småhusbeståndet konstant. Vid varje givet ögonblickäratt
förvisso beståndet konstant vissär nyproduktion förslitningochmen en

pågår också kontinuerligt. Eftersom nyinvesteringama bara utgör en
mycket liten andel det totala beståndet varje år kommer de volym-av
mässiga anpassningama beståndet till följd förändring i efter-av av en
frågan ske gradvis under lång period. När talar kapital-att en man om
iseringseffekter det därför viktigt skiljerär mellan lång- ochatt man

enkortsiktiga effekter. På kort sikt kommer given minskning i bostads-
efterfrågan till följd exempelvis fastighetsskattehöjning främst attav en
kapitaliseras i husprisema dvs. husprisema sjunker. innebärDetta i-
sin nyproduktionens lönsamhet eller upphör vilket på sikttur att avtar

förslitning innebär beståndet minskar. innebärDetta i sinatt turp.g.a.
priserna delvis återhämtar sig på sikt. effektDenna kan någotatt

förenklat illustreras med Figur 3-1.

Figur 3-1: påKapitaliseringseffekter långkort- och sikt

LP

Po

P2
P1

13,,

E1

UU U0

Den vertikala kurvan definierarU0 det totala utbudet småhusav
beståndet vid ingången visst år innan fastighetsskatte-ettav
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påefterfrågantotalavisar hur denhöjningen lutande kurvan E0Den
skattehöjningen. Jäm-föreprisnivånminskar medökar ellersmåhus

likakvantitetefterfrågadtotalprisnivå där ärdvs. denviktsprisnivån,
skärefterfrågekurvan E0därutbjuden kvantitet, P0med total avges
denhöjs kommerfastighetsskattesatsenkurvan U0. Omden vertikala

efterfråge-sjunka, dvs.småhusfastigheterefterfrågan påtotala att
beståndetianpassning skettsikt- då ingenPå kortskiftar inåt.kurvan
Prisnivå-tillsjunka från P1.Pojämviktsprisnivånkommer att-

kapitaliseringseffekten.kortsiktigadenochskillnaden mellan P1P0 är
blirnyproduktionenprisnivånden sänktasikt innebärPå lång att

småhus-totala utbudetdetinnebärvilketmindre lönsam att av
utbuds-till Hursjunka från U0 U1.fastigheter kommer storatt

förnyproduktionenkänslighur äri praktiken berorminskningen blir
i dettajämviktsprisnivån blirbeståndet.prisförändringar i Den nya

prisnivåsänkningen såsåledes inteblirlång sikt storexempel PåP2.
initialadetutbudet dämparminskadedetsikt eftersompå kortsom

prisfallet.
kortsiktigaytterligare. Dedet helakompliceraLåt oss nu

förharhusköpamapå vadstorlek berorkapitaliseringseffektemas
påverkassiktpå långnyproduktionenhurkännedom avom
anpassningenantagithar vi3-1i beståndet. I Figurprisförändringar att

haintehusköpamaanpassning därkortsiktigsker i två antassteg en-
långsiktigochsiktpåverkas pånyproduktionenhurkännedom enom
medi taktigensikt stigerprisnivån på attanpassning där

pånyproduktioneninserhusköpamanyproduktionen Om attavtar.
husköpamaspåverkarvilketsiktsjunka påfastigheter kommer att -

dendock intekapitalvinster kommerframtidaförväntningar om -
iF 3-1. Hurbli såkapitaliseringseffekten igurkortsiktiga storatt som

känsligpå hurfall berori dettakapitaliseringseffekten blistor
vilkenpånyproduktionen i beståndetprisförändringarför samtär

effektpriskänslighet. Denna ärdennahusköpama harkännedom om
ÅsbrinkÅsberg iundersökte1994ochsvår illustrera iF 3-1.iguratt

kankapitaliseringseffektenkortsiktigasimuleringsstudie hur denen
skattesatsförändringentillhänsynpåverkaskomma atttaratt om man

nyproduktionenpåverkaförväntasprisförändringenden initialavia av
blirbarakapitaliseringseffektemasmåhus Resultaten indikerar att

nyproduktionenemellertid påbyggerslutsatshälften så Denna attstora.

,11 å definierar hur6 därår kan definierasUtbudet NB,U 5Ut som +-t
ochförslitningvarje årminskar NB,beståndetandelstor p.g.a.somav

nybyggnationen årdefinierar
1984.7 Poterba 1980,utveckladmodellstudie byggerDeras aven
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priskänslig och på småhusköpama kan bedöma hur priskänsligär att
den Huruvida så fallet i praktiken osäkert.ärär. är
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kunskapVarför4 är om

viktigkapitaliseringseffekter

beaktaviktigtdet kanexempel på där attnågraföljandedetI varages
fallnågraiavsnitt kommeri 2 attModellenkapitaliseringseffekter.

teoretisktkapitaliseringseffektemaberäkna hurföranvändas storaatt
konstant.fastighetsbeståndetdåexemplende olika antasikan varavara
kapitalis-sannoliktavsnitt 3ivad ärhänvisning tillMed sägssom
visarexemplenvadmindrenågoti praktiken äneringseffektema om

storleken påpåverkaförväntaspraktikeniprisförändrinmgarinitiala
utfallenocksåbörfastighetsbeståndet. Det poängteras att av

bla.antagandenvilka görsberoendeberäkningama är omsomav
realräntan.storleken på

effekterFördelningspolitiska4.1

förviktigstorlekkapitaliseringseffektemas stats-är attKännedom om
konsekvensernafördelningspolitiskadebedömaskall kunnamakterna

illustrerar:exempelbidragsförändring. Ettellerviss skatte-av en
exemplettidigarei detpå husetmarknadsvärdetpåverkasHur om
till 1,3höjs från 1,1fastighetsskattesatsen procenteffektivaden proc-

effek-ändra denenkelterhållsmarknadsvärdet attent Det genomnya
till 0,013. Detfrån 0,011uttrycket 5ifastighetsskattesatsentiva ovan

Kapitaliserings-kronor000således 943blirmarknadsvärdetnya
000-000således 1fastighetsskattesatsenhöjda ärdeneffekten av

sjunkermarknadsvärdetannorlunda,Uttrycktkronor.0000O057943
kronor.med 00057

ochboendekostnadenvisar hurTabell 4-1iKolumn l
köpteHushåll Ahushållför detförändrasbruttoförmögenheten som

motsvarandevisarKolumn 2skattehöjningen.föreprecishus upp-ett
skattehöj-efterhus förstlikadantköptehushållför detgifter ettsom

B.°Hushållningen

2000053000 -s 943000
0,0130,022 +

ioffentliggörsinteskattehöjningen9 skullenkelhetsförhär attDet antas
iredankapitaliserasfastighetsskattehöjnmgenfall tenderar attförväg. I annat

offentliggörs.höjningenbeslutetsamband med att om
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Tabell 4-1: Förändring boendekostnad och förmögenhet vidav en
fastighetsskattehöjning, kr/år.

Hushåll A Hushåll B
Boendekostnad l0000000,022+0,0 l +20000l -
fore höjningen 53000
Boendekostnad l 0000000,022+9430000,0 l 3+ 9430000,022+0,0 3l
eñer höjningen 2000054300 2000053000+
Fönnögenhets- 57000 -
förlust

Då fastighetsskattesatsen höjs stiger den årliga boendekostnaden för
Hushåll frånA 53 000 kronor till kronor.54 300 Hushåll fårA också

sin bruttofönnögenhet minska med kronor57 000 kapital-se p.g.a.
iseringseffekten. Hushåll årligaBzs boendekostnad kommer likavara
hög hushåll före fastighetsskattehöjningen.Azs Hushåll fårBsom var
förvisso betala lika mycket fastighetsskatt hushåll fårAsom men en
lägre kapitalkostnad hushåll eftersom detA kan tillgodoräknaän sig
prissänkningen vilket inte hushåll kan.A

Detta exempel illustrerar det fördelningspolitiska problemet kring en
fastighetsskattehöjning. Förmögenhetseffekten kan betydande trotsvara

fastighetsskattesatshöjningen i sig inte såatt är stor.

4.2 Statsfinansiella effekter

Om skulle bortse från kapitaliseringseffekten kommerman
intäktsökningen överskattas eftersom underlaget föratt
fastighetsskatten sjunker vid höjning fastighetsskattesatsen. Påen av
motsvarande skulle överskatta intäktsbortfallet vidsätt man en
skattesatssänkning. Ett exempel illustrerar:

Tabell visar4-2 hur den beräknade intäktsökningen blir frånstor
huset i det tidigare exemplet hänsyn till respektive ignor-tarom man

kapitaliseringseffektens inverkan skatteunderlaget.på Omerar
fastighetsskattehöjningen kapitaliseras fullt och detta inte beaktas vidut
beräkningen, kommer fastighetsskatteintäktsökningen överskattasatt
med 54 700/13000,54.procentca

° Det här for enkelhets skull taxeringsvärdena justeras omedelbart.antas att
För formell framställning, Finansdepartementets beräknings-en mer se

konventioner for budgetåret 1999.
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tillskatteintäktsökning med respektive hänsynTabell 4-2: Beräknad utan tagen
kr/årkapitaliseringseffekter, .

Skatteintäktsökning
0,0l3-0,01 1 l00000O2000Kapitaliseringseffekter beaktade

O00-0,0l110000OO130OKapitaliseringseffekter beaktade 0,013943
-700Differens

tillskrivande stundför småhus uppgår itotala skatteunderlagetDet ca
således skatte-marknadsvärde uppgårkronor. Uttryckt imiljarder879

879/0,751172. Antagmiljarder kronorunderlaget till 1721 attca
exempletikapitaliseringseffektema i praktiken såär stora ovan.som

beräknadeskulle denskulle ignoreraskapitaliseringseffektenOm
kronor 11720,0l3-miljarderskatteintäktsökningen bli 2,3

skullekapitaliseringseffektenskulle tillhänsyn0,0112,3. Om tas
bli miljarder kronorskatteintäktsökningen istället 1,5den beräknade

detta fall skulle ignorera0rd, i2,3/1,541,5. Med andra om man
skatteintäktsökningenden totalakapitaliseringseffekten skulle över-

kronor.skattas med hela miljoner800

betydelseKapitaliseringseffektemas4.3 -

frågornågra aktuella

fastighetsskatteunderlagByte av

förändringar ifastighetsskattesatsenbara förändringar iInte ävenutan
kapitaliseringseffekter.tillför fastighetsskatten upphovunderlaget ger

skattesatsförändringvidskapar kapitaliseringseffekter ärDet attensom
spelarsammanhangetpåverkas. dethushållens årliga fastighetsskatt I

eller underlagetskattesatsen i sigdet ingen roll det är somom
skattesats kommerunderlagsbyte vid givenförändras. Ett atten

ocksåi skatt vilket i sinhur hushållen får betalapåverka mycket tur ger
medProblemet kan illustrerastill kapitaliseringseffekter.upphov ett

exempel:
baseras påfastighetsskatten bordehar i debatten hävdatsDet att

finns anled-taxeringsvärdet.fastighetens bostadsyta istället för på Det
taxerings-skatteunderlag baserat påning frånövergångatt ettatt tro en

2 marknadsvärdet.Taxeringsvärdet 75motsvara procentantas av
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värdet till skatteunderlag baserat bostadsytan kan skapapåett
kapitaliseringseffekter.3betydande

Antag fastighetskatten skulle baseras fastighetemasatt
bostadsyta istället för på taxeringsvärdet och alla hushållatt oavsett var
de bor skall betala fastighetsskatt kvadratmeter boyta.samma per

också skallAntag dra in lika mycket i fastighetsskatt vidatt staten som
gällande regler. Detta skulle innebära hushåll bor i attraktivaatt som
regioner där marknadsvärdena höga skulle få kraftigt sänktär en
fastighetsskatt. skulle de bli förmögnare då denDessutom sänkta
skatten innebär marknadsvärdena deras fastigheter stigerpå viaatt
kapitaliseringseffekten. "Fastighetsskatt alternativaI Ds 1998:3 -
underlag fann vi undertecknad medförfattarem.m." med med ledning

modellen kapitaliseringseffekten för genomsnittligtatt ettav ovan
småhus i Norrland kan komma bli så minus 100000att stor som
kronor. Annorlunda uttryckt, vid övergång till boytebaserad skatten en
kan marknadsvärdet för genomsnittligt hus i Norrland kommaett att
sjunka med till kronor. fann vi100 000 Omvänt att ettupp genom-
snittligt hus i Stockholm kan komma öka i värde med tillatt upp

kronor.130 000

Skärgårdyfrågan

Eftersom fastighetsskatten baseras på det uppskattade marknadsvärdet
kan vissa hushåll komma få sin fastighetsskatt kraftigt höjdatt om
marknadsvärdet på den fastighet det bor i kraftigt.ökar aktuelltEtt
exempel illustrerar:

har gjorts gällandeDet köpstarka hushåll köper hus i skär-att som
gården föravsedda fritidsändamål driverockså taxeringsvärdenaupp

de fastigheter den befolkningenpermanentboende bor harDetsom
vidare gjorts gällande detta kan innebära dessa hushåll inte längreatt att
har råd bo kvar i skärgården såvida de inte helt eller delvisatt
finansierar fastighetsskatten fastigheten.belåna har iDetattgenom
debatten föreslagits fastighetsskatten därför bör ned isättasatt
attraktiva skärgårdsregioner. Emellertid finns risk denna åtgärdatten
inte helt kommer lösa problemet kapitaliserasskattereduktionenatt om
fullt i marknadsvärdena. Initialt kommer sjunkafastighetsskattenut att
med sådan skattereduktion. skattereduktionen kapitaliserasMenen om

3 Förekomst kapitaliseringseffekter innebär inte nödvändigtvis börattav man
avstå från skattereform. Kapitaliseringseffekter förekommer i princip viden
alla skatterefonner.

Sådana förhållanden finns sannolikt i andra exempel idelar landet, tilläven av
populära skidorter.
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siktpåtaxeringsvärdenakommer attmarknadsvärdeni höjdafullt ut
kanproblemfastighetskatt. Dettahögreinnebärsinöka vilket i tur

perrnanentboendetillutgårbaraskattereduktionlösas somattgenom
Omområdena.berördai degenomförs boråtgärdenredan innan

tillflyttarhushållperrnanentboendetillskattereduktion även somges
finns detgenomförts,harförslagetförst efterområdenaaktuellade att

siguppstå. Detkankapitaliseringseffekter rörvissai vilkasituationer
hushållköpstarkarelativtnyinflyttandedefall där utgörssådana avom

trissakommakanskattereduktionen att uppp.g.a.som
Emellertidregionerna.aktuellahus i desamtligamarknadsvärdena

demindrelångt ävensannolikt änkapitaliseringseffektemablir om
skattereduktion.fåfritidsboende skulle

miljöinvesteringarvidskattereduktion

exempelvissmåhusfastigheter, värmepumpar,iMiljöinvesteringar ger
gällandevidfastighetsskattsåledes högreochtaxeringsvärdehögre

"strafibe-inte börframförtsharsynpunktenoch den attregler man
miljö-föreslagitsharskattebetalare. Det attmiljömedvetnaskatta"

defastighetsskatttill högre ävenupphovskallinvesteringar inte omge
positivt.marknadsvärdenapåverkar

skatte-innanredantill husfastighetsskattereduktion5Om somges
kommerexempelvismed värmepumputrustadereduktionen var
kapital-skattereduktionenstigadessa husmarknadsvärdet att om

hushållord, deandraMedköpeskillingar.fullt i högre somiseras ut
s.k.erhållaförmögnareblikommerhusi sådanaredan bor att

innebär däremothusköparenytillkommande"windfall gains". För en
billigareblirmiljöinvesteringar attmedsmåhusinteskattereduktion att

köpeskillingar.i högrefulltkapitaliserasskattereduktionen utibo om
skattereduk-sådanförkostnadenstatsfinansielladenMerparten enav

miljö-tillledaintesannolikthandförsta attition kommer nya
människornågratillfrämstsmåhusfastigheter, attinvesteringar i utan

lite förmögnare.blir

högretillledermiljöinvesteringarutsträckning5 i vilkenstudieFör aven
1999.Boijeochmarknadsvärden, Bergerse

skatteunderlagetåstadkommas6 exempelvis ettkanskattereduktionEn genom
miljöinvesteringarnasalternativttaxeringsvärdet attmindre ängörs

valetOmtaxeringsvärdet.islå igenomtillåtsintemarknadsvärdehöjande effekt
intetaxeringsvärdenaeftersomföredraförradentvåstår mellan dessa attär

i olikaanvändsTaxeringsvärdetfastighetsskatt.underlag föranvändsbara som
ochförmögenhetsskattbla.förunderlagvärderingssammanhang utgörsamt

gåvoskatt.
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Om vill främja miljöinvesteringar, det sannolikt bådeärman nya
effektivare och statsfmansiellt införa formnågongynnsamt attmer av
investeringsbidrag. Investeringsbidrag kan emellertid leda till en annan
form kapitaliseringseffekt. Om producentema exempelvis vänne-av av

det investeringsbidragutgår till finns detvärmepumpar,vet attpumpar
risk de höjer sina priser vilket åtminstone till viss delatten - -

Ävenmotverkar den önskvärda effekten investeringsbidraget.av om
detta problem kan slipperuppstå med investeringsbidragslös-man
ningen den förmerkostnad den delutgörsstaten som av av
skattereduktionen hus där miljöinvesteringar redan gjorda.ärsom avser

del reduktionen har ingen effektDenna på miljöinvesteringamasav
omfattning skapar enbart förmögenhetseffekter andrahands-påutan
marknaden.

Räntesubventiøner

Fram till subventionerade1992 boende i nyproducerade småhusstaten
med räntesubventioner. Subventionen utgick i formsystemetgenom av

bidrag svarade för skillnaden mellan fastställd subventions-ett som en
och garanterad Fr.o.m. 1993 utgår istället räntebidragränta ränta. etten

grundas på schablonberäknat bidragsunderlag. Dessaett typersom av
subventioner kan "negativ skatt" på småhus. Om fastighets-ses som en
skatten kapitaliseras i småhusprisema, bör negativa skatter, dvs.även
bidrag, kapitaliseras fast med tecken.omvänt-

harFrågan räntebidragen avsedd effekt, dvs. leder de tillär lägre-
boendekostnader Svaret beror delvis i vilkenpå grad de kapitaliseras i
småhusprisema. redaFör denna fråga det viktigt skilja påäratt ut att
nyproduktionsmarknaden och andrahandsmarknaden för småhus.

det,När gäller nyproduktionsmarknaden finns det risk atten
producentema småhus precis i fallet med investeringsbidrag-av som-
höjer sina priser. sådant fall kommerI räntebidragen endast delvis slå
igenom i lägre boendekostnader. liknandeEn effekt uppstår ränte-om
bidragen medför småhusproducentemas incitament hållaatt att nere
sina produktionskostnader minskar.

På andrahandsmarknaden bör räntebidragen kapitaliseras i småhus-
fastighetemas marknadsvärden skäl anförts Omav samma som ovan.
räntebidragen kapitaliseras till 100 i småhusprisema påprocent
andrahandsmarknaden, blir inte boendekostnadema lägre för de hushåll

köper relativt hus andrahandsmarknaden.som nya

17Efter år utgår1999 inga räntebidrag till nyproducerade småhus.
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ränteutgtfterMinskad skattereduktion för

Även med iimplicit liggerför ränteutgifter somskattereduktionen
i avsnittteoretiska modellen 2för efter skatt i denuttrycket realräntan

gällande reglermarknadsvärden. Enligtbör kapitaliseras i småhusens
minska sinlåneñnansierasfår i fall fastighetsförvärvetdetman 7 tak.vissträntekostnaden tillinkomstskatt med 30 ettprocent uppav

egethemboendekostnaden vid innehavinnebär den årligaDetta att av
sinvarit. bör iskulle hablir mindre vad den Dettaän turannars

villig betala förpotentiell husköparepåverka hur mycket är ettatten
skulle sannoliktför ränteutgiftervisst hus. minskad skattereduktionEn

kapitaliseringseffekten.till prisfall småhusmarknadenleda påett p.g.a.
prisernaskulle ske medvad potentielltLåt studera somoss

tillfrån 30 20skattereduktionen skulle minskassmåhusmarknaden om
realräntantidigare exempelränteutgiftema. vårtI antogsprocent av

nominell påvilketefter skatt uppgå till 2,2 räntamotsvararprocent, en
fannVi0,060,7-0,020,022.och inflation på6 2procent procenten

exempel blevhuset i vårtunder dessa förutsättningar priset påatt
blirtillkronor. skattereduktionen begränsas 201 000 000 Om procent

Med0,060,8-0,020,028.realräntan efter skatt istället 2,8 procent
kronor.exempel till 846 000denna realränta sjunker huspriset i vårt

från till 20minskning skattereduktionen 30Uttryckt annorlunda, en av
initialttillränteutgiftema skulle potentiellt kunna leda ettprocent av

procent.prisfall på 15

B lika medmodellen i avsnitt 2 0,30.teoretiskainnebär i denDetta äratt y
53000 20000-9 Ekvation. 5 346000ger p i...0,028 0,01 l+

1000000 846000-;o M54
1000000
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5 Kapitaliseringseffekter i praktiken

Hittills har vi utifrån teoretisk modell försökt bedöma hur storaen
kapitaliseringseffektema potentiellt kan Vi har sett attvara.
kapitaliseringseffektema kan betydande. Frågan hur de iär ärstoravara
praktiken. frågaDenna måste besvaras statistiska studier därgenom

försöker beakta alla faktorer kan tänkas påverka småhus-man som
priserna.

Det finns antal utländska studier visar hur olika skatter ochett som
subventioner kapitaliseras i småhusprisema. Däremot de svenskaär
studierna få. finnsDet mig veterligen ingen empirisk studie visar isom
vilken utsträckning den statliga svenska fastighetsskatten kapitaliseras i
småhusprisema. Frågan kan få någon ledning andraär om man av
studier. Om skatter och subventioner i andra sammanhang har visats sig
kapitaliseras i marknadsvärdena finns det ingen anledning att tro att
kapitaliseringseffekter inte skulle uppstå också vid förändringar i
fastighetsskatten. iUtan detalj igenomgå hur studiernaatt är
genomförda i det följande resultaten några sådanapresenteras av
empiriska studier.

I USA fastighetsskatten inte statlig kommunal.är finnsDetutan ett
antal amerikanska studier försökt uppskatta i vilken gradstort som

skillnader i kommunala fastighetsskattesatser kapitaliseras i småhusens
marknadsvärden. fastighetsskattesatsenOm skiljer sig mellan i övrigt
likvärdiga kommuner bör småhusprisema i genomsnitt högre i devara
kommuner med låg fastighetsskatt i de kommuner med högän
fastighetsskatt, allt lika. Resultaten de flesta dessa studierannat ärav av
summerade i Yinger m.fl. 1988. Resultaten varierar mellan de olika
studierna. En slutsats kan dra dock skillnader i deär attman
kommunala fastighetsskattesatsema kapitaliseras i hög utsträckning

inte till 100 denAtt uppskattade kapitaliseringseffekten iprocent.men
dessa studier understiger 100 kan bero på flera saker. orsakEnprocent
kan husköpama inte har fullständig information huratt storvara om
fastighetsskattesatsen i de olika kommunerna. En orsak kanär annan

i studierna inte har lyckats kontrollera för de andraattvara man
faktorer just skillnader i skattesats mellan de olika kommunerna-än-

också påverkar människors val kommun. Sådana faktorer kansom av
den kommunala servicenivån eller kommunens socioekonomiskavara

status.
Boije 1997 den enda studie i Sverige har studerat i vilkenär som

grad skillnader i kommunala inkomstskattesatser kapitaliseras i små-
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husprisema. beräknades genomsnittligt hushållstudien hur mycketI ett
bor i småhus skulle förlora i disponibel inkomst överettsom

fastighetens livslängd nuvärde den kommunalamätt som om
skattesatsen skulle öka med procentenhet. Därefter skattadesen en
statistisk funktion indikerar hur mycket marknadsvärdet ettsom
genomsnittligt hus skulle sjunka vid motsvarande skattehöjning.
Genom jämföra den skattade sänkningen marknadsvärdet medatt av
hur mycket det genomsnittliga hushållet förlorar i disponibel inkomst
vid denna skattehöjning, kan uttala sig gradenman om av
kapitalisering. Resultaten denna studie indikerar kapitaliserings-attav
graden ligger någonstans mellan 60 och Med andra ord,85 procent.
resultaten indikerar inkomstskattesatsskillnader mellan olikaatt
kommuner kapitaliseras i utsträckning inte tillhög 100 procent.men

slutsats liggerDenna således väl i linje med de amerikanska
erfarenheterna.

Berger, Englund, Hendershott och 1999 undersökte iTurner
vilken grad räntebidragen utformade enligt det gamla harsystemet
kapitaliserats i småhusprisema. resultat indikerar de harDeras att
kapitaliserats till 100 procent.

skattereformInnan 1991 års avdragsgilla inkomst-räntorna motvar
vilket innebar värdefulla för skatte-ränteavdragen demestatten var

betalare hade de högsta marginalskattema. Englund och Perssonsom
1982 studerade i simuleringsmodell hur den ökade progressivitetenen
i skattesystemet under 1970-talet påverkade småhusprisema. Resultaten
indikerar ökningen i de reala småhusprisema underatt merparten av
1970-talet skulle kunna förklaras ökade progressiviteten idenav
skattesystemet.

Vid skattereformen gjordes avdragsgilla inkomst-räntorna mot
skatten istället för inkomsten innebär värdet skatte-vilket attmot av
reduktionen lika marginalskattens storlek. bidrogDettaär stort oavsett

prisfallsannolikt till det på småhusmarknaden uppkom eftersom
skattereformen. gjordes skattefonnenden utvärdering seI som av
Agell, Englund, Södersten bilaga till gjordes1995 SOU 1995:1041
bedömningen de förändrade skattereglema i samband med skatte-att
reforrnen, allt lika, ledde till realt fall i småhusprisema medannat ett

procent.10-15

2 liknade skattereformen, 1989.För analys innan Perssonen se
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Slutsatser6

kapital-promemoria visar finns anledningDenna det att tro attatt
betydande iiseringseffekter förändrade och bidragsreglerskatte- ärav

förpraktiken. Kunskap kapitaliseringseffekter betydelseär storom av
kunna bedöma de fördelningspolitiska och statsñnansiella konse-att

kvenserna vilken fleraviss åtgärd och för kunna avgöraattav en av
alternativa syfte visst mål.åtgärder effektiv i uppnåär ettmest attsom
Även alltid beräknadet i praktiken olika skäl inte går attom av

underkapitaliseringseffektemas storlek bör kunna uttala sigman om
kapitaliseringseffekter.vilka förutsättningar viss medföraåtgärd kanen
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