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Sammanfattning

ökadereglerna avdrag förhar varitVårt uppdrag överatt omse
arbetevid tjänsteresa, tillfälligtlevnadskostnader änortannan

haft i uppdragdubbel bosättning. Vi har ocksåbostadsorten och att
problemförmåner förenad med någraklarlägga beskattningen äravom

ändringar.fallet föreslå lämpligaoch så ärom

förmånerBeskattningen av

beskattning inte förmånenskall idag tillFörmån tjänst ärtas omuppav
vaddefinition inteundantagen från beskattning. Någonsärskilt avges

inte bordeVi detskall förstås med förmån. har övervägt omsom
sådant förslag. Viför inte lämna någotinföras sådan attstannaten men

vitt områdeförmåner täcker såbeskattningen ett attatt enavmenar
och därigenom inte kunnabli mycket allmänt hållendefinition skulle

funnit denVi har inte hellerregelsystemet något värde.tillföra attav
förmåner skullegenerell beskattningnuvarande ordningen med aven

skattepliktiga förmånema. Vimed uppräkning dekunna ersättas en av
vadförtydligandedäremot det föreligger behov ettatt ett avavanser

därför det bör framgåanställd. Vi föreslårskall förstås med att attsom
inkomstskattelagenarbetsgivare skall i kap.med anställd och 11

inteuppdragsgivare, såvida någotlikställas uppdragstagare respektive
annat anges.

föreligger idag inte vidbeloppsmässig begränsningNågon
skermedföra beskattningförmånsbeskattning. förhållande kanDetta att

försumbart. Vi föreslår förmånervärdeförmåner är att avvarsav
vidbeskattning förmånenvärde inte skall tillmindre utgestas upp om

inte överstigertänker då förmåner värdesärskilda tillfällen. Vi på vars
skallsakens den föreslagna regelnligger ikr. Det500 natur att ses som

Förslaget skall intemycket tillämpningsområde.undantag med snävtett
vägledande förfrån de principerett avsteg som varses som

inkomstskattereformen.
tillden anställde f°ar skall inteVärdet utbildning tas uppsomav
Viarbetsgivarens verksamhet.beskattning utbildningen betingas avom
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har detta skulleövervägt behöva regleras särskilt har funnitom attmen
rättsläget klart och något behovär lagstiftning på området inteatt av
föreligger.

Utrymmet för skattefri arbetsgivaren betald motion idagärav
begränsat. Som reglerna utformade saknar iär praktiken många
arbetsgivare möjligheter finansiera de anställdas motionatt utan att
detta leder till förmånsbeskattning för de anställdas del. Detta gäller i
synnerhet arbetsplatser med fåtal anställda saknarett som egen
motionsanläggning och inte kan abonnera anläggning. Visom en
föreslår den anställde erhålleratt terininskort påettom en
motionsanläggning skall detta skattefritt under förutsättning attvara
erbjudande fri motion lämnats till hela personalen och det ärom att
fråga motion enklare slag.om av

Avdrag för ökade levnadskostnader

Inkomstskattelagen innehåller inte någon definition vad skallav som
förstås med tjänsteresa. Vi lagstiftningen skulle vinna påatt attanser
det infördes sådan definition. Vi föreslår med tjänsteresaatten attavses
den skattskyldige i tjänsten befinner sig på plats tjänstestället.änannan

tjänsteresaEn kan pågå kortare tid eller tidsbegränsad till sinvara
Vi medvetna denär föreslagnanatur. definitionen allmänatt ärom men

inte minst pedagogiska vinster kanatt med sådantgörasmenar ett
tillägg.

Tjänstestället i flertalet fall denutgörs plats där den skattskyldigeav
utför huvuddelen sina arbetsuppgifter. För vissa skattskyldiga kanav
bostaden tjänstestället. Vi föreslårutgöra inte någon ändring i detta
avseende. instruktörerFör inom frivillig försvarsutbildning skall
bostaden tjänstestället, iutgöra likhet med vad gäller försom reserv-
officerare.

För den har kortvariga arbeten och uppdrag gäller i allmänhetsom
arbetsorten tjänsteställe.att är Det medför att resor som

uppdragstagaren till och från arbetsortengör inte blir att anse som
tjänsteresor. För uppdragstagaren kan detta många gånger medföra att

till avdrag förrätten och ökade levnadskostnader blirresor mer
begränsad han ansågsän på tjänsteresa. För förbättraattom vara
situationen vid kortvariga arbeten och uppdrag föreslår vi denatt
avdragsbegränsning idag gäller för s.k. inställelseresor skall slopassom
och till avdrag skall föreliggarättatt också för resekostnader som
understiger 7 000 kr år. Vi föreslår också uppdragstagarenattper om
erhåller ersättning för uppdragsgivaren skall denna ersättningresan av

skattefri. Förslagen inte begränsade tillär gälla vid kortvarigaattvara
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betydelseuppdrag kommer gälla alla inställelseresor. Störstutan att
torde förslaget emellertid få vivid kortvariga uppdrag. Däremot anser
inte tjänstestället skall bestämmas för dennapå sättatt annat grupp,

mycket heterogen, vad allmänt gäller.är änsom som
deVi lämnar i detta betänkande inte förslag till ändringnågot av

ochbelopp skall avdragsgilla vid tjänsteresa, tillfälligt arbetevarasom
dubbel bosättning. Vi föreslår emellertid de på tjänsteresaäratt som
skall behandlas på avdragssynpunkt oberoende desättsamma ur av om
uppbär traktamente eller skall för båda kategorierna medgesAvdrag

de regler för för skattskyldiga erhållerenligt närvarande gällersom som
traktamente.

Vid tjänsteresa införs begrepp, tillfällig verksamhetsort, förett nytt
lättare kunna löpande tjänsteresa skall bruten.avgöra näratt en anses

Med tillfällig verksamhetsort område inom kilometer från30ettavses
den plats där den skattskyldige utför sina arbetsuppgifter under den
inledande tiden tjänsteresan.av

Vid beräkning avdrag för ökade levnadskostnader enligtav
schablon skall begreppet maximibelopp detanvändas äroavsett om
fråga tjänsteresa i Sverige eller utomlands.om m.m.

Fråga har väckts formerna för prisinsamling vid bestämmandeom
normalbeloppens numera föreslagna maximibeloppens storlek.av

meningEnligt vår bör Riksskatteverket ha möjlighet inhämtaatt
prisuppgifter det verket finner lämpligt. har vipå Härutöversätt

ytterligare utgifter bör beaktas vid bestämmandeövervägt om av
maximibeloppen vid utrikes tjänstgöring, funnit så inte börattmen vara
fallet.

Förutsättningarna för avdrag för ökade levnadskostnader vid
tillfälligt arbete bostadsorten behandladespå i vårtänortannan
delbetänkande och har också föranlett lagstiftning. Vi föreslårny

lagtekniska ändringar på detta område för uppnåendast att en
regelsystemet. detförenkling gäller till avdrag för ökadeNär rättenav

levnadskostnader vid dubbel bosättning det mening reglerna ivårär att
huvudsak skall kvarstå i oförändrat skick. Avdrag för ökade
levnadskostnader skall således i denna situation också i fortsättningen

medges under tid föreslårkunna längst år. Vi emellertidtreen av som
till avdrag skall knytas till förhållanden lätt kanrättenatt som

bestämmas och inslaget skälighetsbedömning långt möjligtsåatt av
skall för öka förutsebarheten beträffande avdragsrätt.utmönstras att

Flera de förslag vi lämnar har karaktär tekniska förändringarav av
med syfte ytterligare förenkla lagstiftningen eller elimineraatt att
tillämpningsproblem, avgränsade skattskyldiga ochrörsom grupper av

vi blivithar uppmärksammade på under utredningsarbetet. Visom
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lämnar inte någon sammanfattande redovisning förslagen utanav
hänvisar i denna del till respektive avsnitt i betänkandet.

Våra förslag bygger på det förslag till inkomstskattelag lagtssom
fram och föreslås träda i kraft den januari1 2001. Vi föreslår att
detsamma skall gälla beträffande våra förslag. förslagLämnade till
förbättring situationen för med kortvariga uppdrag föreslåsav personer
emellertid genomföras snabbare och gälla från den januari1 2000.
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Författningsförslag

till lag ändring iFörslag1 om

1928:370kommunalskattelagen

punkten 4Härigenom föreskrivs 19 33 § 2att avmom.,
skall ha1928:370anvisningarna till kommunalskattelagen33 §

lydelse.följande

Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

§19
icke:enligt denna lag räknasTill skattepliktig inkomst

sambo eller vadbodelning tillfallit make ellervad vid somsom
fördel oskiftat bo eller gåva;förvärvats testamente, avgenom arv,

här i riketeller vinst vid vinstdragning påvinst i svenskt lotteri
i utländskt lotteripremieobligationer och heller sådan vinstutfärdade

tillpremieobligationer, uppgåreller vid vinstdragning på utländska som
högst kronor;100

jämlikt lagen 1962:381ersättning, på grund försäkring omsom av
elleryrkesskadeförsäkringallmän försäkring, lagen 1954:243 om

försäkrade,arbetsskadeförsäkring tillfallit den1976:380lagen omom
eller föräldra-grundas på förvärvsinkomsticke ersättningen utgör

särskildenligt lag ellerpenning, ock sådan ersättningså annan
sjukförsäkring,grundförfattning, utgått annorledes påän somavsom

arbete eller undervid sjukdom eller olycksfall itill någonsagts,nyss
statligtmilitärtjänstgöring eller i fall i lagen 1977:265 omsom avses

krigsskadeersättning tillpersonskadeskydd eller lagen 1997:267 om
förvärvsinkomst,icke ersättningen grundas påsjömän ävensomom

grundolycksfall tillfallit någon påersättning, vilken vid sjukdom eller
tillsamband med tjänst, dockförsäkring, icke tagits i attarman somav

pension eller i formskattepliktig inkomst räknas ersättning i form avav
ellerlivräntan skattepliktig enligt 32 § 1 2livränta i den mån är mom.,

lydelseSenaste 1999:200
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så ock ersättning utgår på grund trafikförsäkring ellersom av annan
ansvarighetsförsäkring eller på grund skadeståndsförsäkring ochav

förlorad inkomst skattepliktig natur;avser av
belopp, till följd försäkringsfall eller återköp försäkringensom av av

utgått på grund kapitalförsäkring, belopp arbetsgivaresamt utanav som
försäkring har tecknats för anställdasatt räkning betalar ochut som

ersättning på grundmotsvarar grupplivförsäkring, i den månav
beloppet inte väsentligt överstiger vad utgår för befattningshavare isom

tjänst;statens
försäkringsersättning eller ersättning för skada på egendom,annan

dock skatteplikt föreligger dels i den månatt ersättningen avser annan
byggnad privatbostad eller markanläggning,än dels i den mån
köpeskilling, skulle ha influtit den försäkrade eller skadadesom om
egendomen i stället hade sålts, hade varit hänföra till intäktatt av
näringsverksamhet, dels i den mån ersättningen eljest motsvarar
skattepliktig intäkt eller avdragsgill omkostnad för närings-av
verksamhet, dels för sådan försäkringsersättning i lagensom avses
1999:199 Skatteregler för ersättning från insättningsgaranti ochom
investerarskydd i den omfattning ersättningen ersättning för räntaavser
och finansiella instrument;

ersättning för förlust eller skada på egendom vid fartygs
förolyckande redare till sådan arbetstagare i punktutgersom som avses
1 anvisningarna till 49av

vinstandel, återbäring eller premieåterbetalning, utgått på grundsom
personförsäkring pensionsförsäkring ellerän sådan sjuk- ellerav annan

olycksfallsförsäkring tagits i samband med tjänst, vinstandel,samtsom
utgått på grund skadeförsäkring, och premieåterbetalning påsom av

grund skadeförsäkring, för vilken till avdrag för premie ickerättav
förelegat;

ersättning jämlikt lagen 1956:293 ersättning åt smittbärareom om
icke ersättningen grundas förvärvsinkomst;på

periodiskt understöd eller därmed jämförlig periodisk intäkt, som
icke vederlag vid avyttringutgör egendom, i den mån givaren enligtav
20 eller§ punkt 5 anvisningarna till 46 icke§ berättigad tillärav
avdrag för utgivet belopp;

stipendium för utbildning, dock inte sådant stipendiummottagarens
i punkt 12 sjunde stycket anvisningarna till 32som anges av

stipendium för andra ändamålär och inte utgåravsettsom som
periodiskt och inte ersättning för arbeteutgör har utförts eller skallsom
utföras för utgivarens räkning, dock inte sådant stipendiumett som

i punkt 12 sjunde stycket anvisningarna till 32anges av
studiestöd enligt 3 eller kap.4 studiestödslagen 1973:349,

internatbidrag, studielån och resekostnadsersättning enligt 6 och kap.7
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lag sådant särskilt bidrag vilket enligtsamt regeringen ellersamma av
statlig myndighet meddelade bestämmelser utgår till deltagare i
arbetsmarknadsutbildning med dem i fråga sådant bidragsamt om
likställda, och i följd härav de bidragsberättigadeäger icke avdraggöra
för kostnader skola bestridas med bidrag förevarandeavsettssom av
slag;

introduktionsersättning enligt lagen 1992:1068 introduktions-om
ersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar;

allmänt barnbidrag och förlängt barnbidrag, barnpension enligtsamt
lagen allmän försäkring till den del pensionen för varje månad denom

inte överstiger tolftedel fyrtio eller, vid pensionavser procenten av
efter båda föräldrarna, åttio prisbasbeloppet den månadprocent, av
pensionen sådan i kap.17 lagen2 § 1962:381samt allmänavser om
försäkring angiven livränta i form efterlevandelivränta till barnav
enligt lagen 1954:243 yrkesskadeförsäkring eller enligt iom annan
nämnda lagrum angiven författning till den del livräntan föranlett
minskning sådan del barnpension inte skattepliktig;ärav av som

kontantunderstöd, utgives arbetslöshetsnämnd med bidragsom av
statsmedel;av
handikappersättning enligt kap.9 2 och 3 lagen allmänom

försäkring, Vårdbidrag till den del det ersättning för merkostnaderutgör
enligt 9 kap. och4 4 §§ lag, ersättning för merutgifter föra samma

enligt kap.3 7 § lag, särskilt pensionstillägg enligt lagenresor a samma
1990:773 särskilt pensionstillägg till folkpension för långvarigom
vård sjukt eller handikappat barn hemsjukvårdsbidrag ochsamtav
hemvårdsbidrag, kommunala eller landstingskommunalautgessom av
medel till den vårdbehövande;

assistansersättning enligt lagen 1993:389 assistansersättningom
ekonomisktoch stöd till kostnader för personlig assistans enligt lagen

1993:387 stöd och service till vissa funktionshindrade;om
bostadstillägg enligt lagen 1994:308 bostadstillägg tillom

pensionärer;
kommunalt bostadstillägg till handikappade;
bostadsbidrag i lagen 1988:786 bostadsbidrag ochsom avses om

lagen 1993:737 bostadsbidrag;om
bidrag enligt lagen 1988:1463 bidrag vid adoptionom av

utländska barn;
bidrag enligt lagen 1992:148 särskilt bidrag till ensamståendeom

med barn;
ersättning lämnas kommunen enligt lagen 1997:1268som av om

kommuners för ungdomar mellan 20 och 24 år;ansvar
ersättning fastställts allmän domstol eller utgått allmännasom av av

medel till den det skett yrkesmässigt- inställtutan sig införattsom -
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reseersättning,domstol eller myndighet, ersättningenom avserannan
för tidsspillan;traktamente eller ersättning

ellerförmån fri inomav resa
Europeiskamellan unionens

medlemsländer eller EES-
länderna samband medi
tillträdande eller jrånträdande

anställning eller uppdragav
kostnadsersättning föreller

gällersådan och, såvittresa
till den del denersättningen, inte
faktiskaöverstiger rese-

kostnader och vid körning med
bil detinte överstigeregen

avdrag medges försom
kostnader för med bilresor egen
enligt den schablon isom anges
punkt till4 anvisningarnaav
33

förmån fri till eller från anställningsintervju ellerav resa
kostnadsersättning för sådan till den del förmånen ellerresa

Europeiskaersättningen inom eller mellan unionensavser resa
såvitt gäller ersättningen, tillmedlemsländer eller EES-ländema och,

den del den överstiger faktiska resekostnader och vid körning medinte
för kostnader förbil inte överstiger det avdrag medges resoregen som

schablon i punkt anvisningarnamed bil enligt den 4egen som anges av
till 33

i särskilt fall räddat ellerhittelön ersättning till densamt som person
egendom i fara eller bidragit till avslöjande eller gripande av person

begått brott;som
sedvanlig ersättning till den lämnat blod ellerorgan,som

modersmjölk;
till anställning eller uppdrag ochtävlingsvinst inte hänför sigsom

eller därmed likställd ersättning,utgår i form kontantänsom annan om
vinsten minnesföremål eller värdet inte överstiger prisbas-0,03avser
belopp avrundat till hundratal kronor;närmaste

uppburitsådan gottgörelse för utgift eller kostnad arbetsgivaresom
vidfrån personalstiftelse medel för vilka avdrag icke medgivitsur

stiftelsen;taxering, vid första tillfälle dylika medel finnas i
gottgörelse arbetsgivare uppburit från pensionsstiftelse, till densom
stiftelsen andra medel för lämna gottgörelsen sådanadel änägt att

åtnjutits vid avsättning till stiftelsen;för vilka avdrag icke
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intäkter försäljning vilt växande bär och kottarsamtav av svampar
den skattskyldige själv plockat till den del intäkterna undersom ett

beskattningsår inte överstiger kronor5 000 och inte kan hänföras till
näringsverksamhet rörelse eller till lön eller liknandeutgörsom
förmån;

enligt 61 § lagen 1941:416ränta arvsskatt och gåvoskatt,om
5 kap. 13 lagen§ 1984:151 punktskatter och prisreglerings-om
avgifter, lagen40 § 1984:404 stämpelskatt vid inskrivnings-om
myndigheter, 33 tullagen§ 1994:1550 eller 19 kap. och2 12-14
skattebetalningslagen 1997:483 ;

enligt bestämmelsernaränta i kap.3 23 § 3 och lagen4som
1990:325 självdeklaration och kontrolluppgifter inte redovisas iom
kontrolluppgift sådan för den skattskyldige underränta ettom
beskattningsår sammanlagt inte uppgår till kronor;500

enligt 22 § tredje stycket lagenränta 1993:737 bostadsbidrag;om
vad utgående skatt enligtutgör mervärdesskattelagensom

1994:200.
Om mervärdesskatt ändå har räknats med vid inkomst-

redovisningen skatten, den betalats till sådanstaten,anses om som en
speciell skatt för vilken avdrag medges vid inkomsttaxeringen enligt
denna lag. Till följd detta belopp har fallit bort, och förutgörav som
vilket avdrag medgetts vid inkomsttaxeringen, skattepliktig intäkt vid
inkomsttaxeringen.

Beträffande ersättning utfaller på grund avtals-som av
gruppsjukförsäkring gäller särskilda bestämmelser i 32 § 3 ocha mom.
punkt 12 anvisningarna till 22av

33 §
2 Avdrag2 för 2 Avdrag för kostnadermom. mom.

kostnader i punkt 4 i punkt 4som avses av som avses av
anvisningarna får endast anvisningarna fårgöras endastgöras
till den del kostnaderna till den del kostnadernaöver- över-
stiger kronor0007 och för stiger 7 000 kronor och för
övriga kostnader till den del övriga kostnader till den del
kostnaderna överstiger 1 000 kostnaderna överstiger 1 000
kronor. Vad gäller dock kronor. Vad gäller docksagts sagtsnu nu
inte i fråga kostnader inte i fråga kostnaderom som om som

i 1 tredje stycket, i 1 tredje stycket,avses mom. avses mom.
punkterna 3-3 och 7 punkterna jiärde3-3 stycket4c av
anvisningarna färdkostnad och anvisningarna7samt samtav
för i tjänsten. färdkostnad för i tjänsten.resa resa

2 lydelseSenaste 1997:950
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Anvisningar
till 33 §

Även3 ickeför det fall, skattskyldig enligt punkt här3 äratt ovan
dockberättigad till avdrag för ökade levnadskostnader, hanäger rätt

avdraga skälig kostnad för till och från arbetsplatsen, där dennaresor
behövt anlitavarit belägen på sådant avstånd från hans bostad, hanatt

och anlitat särskilt fortskaffningsmedel.även
avståndet mellan den skattskyldiges bostad och arbetsplatsOm

till fem kilometer och det klart framgår användandetuppgår minst att
till och från arbetsplatsen regelmässigt medförbil förav egen resa en

jämförelse med allmänttidsvinst på minst två timmar i
förkommunikationsmedel medges avdrag för kostnader medresa egen

bil. Sådant avdrag medges också den skattskyldige använder bilen iom
tjänsten under minst dagar för år räknat de dagar bilen används60 som
i tjänsten. bilen används i tjänsten under minst 160 dagar för årOm

förräknat medges avdrag under alla de dagar bilen används resorsom
mellan bostad och arbetsplats. Användningen i tjänsten beaktas dock
endast den uppgår till minst mil for år räknat. Avdrag för andra300om

med kronakostnader sådana i femte stycket medges 1än som avses
och 50 körd kilometer.öre per

skattskyldig grund ålder, sjukdom eller handikapppåFör ärsom av
nödsakad använda bil tillämpas inte bestämmelserna i andra stycket.att

bilgäller skattskyldig använda påDetsamma är störretvungen attsom
grund last.skrymmandeav

Skattskyldig haft Skattskyldig haftsomsom
för inom eller för inom ellerkostnader kostnaderresa resa

mellan Europeiska unionens mellan Europeiska unionens
eller medlemsländer ellermedlemsländer EES- EES-

ländema i samband med länderna i samband med
frånträdande eller frånträdandetillträdande eller tillträdandeav av

anställning eller uppdrag har anställning eller uppdrag harrätt rätt
till skäligt avdrag för till skäligt avdrag för
kostnaderna. Härvid gäller vad kostnaderna. Härvid gäller vad

punkt andrai punkt b andra i 3 b3sägs sägssom som
Skattskyldig förstycket. stycket. som

fått sådandessa resor
enligtkostnadsersättning som

§ räknas till skattepliktig19 inte
har till avdraginkomst, inte rätt

kostnaderför de som

3 lydelse 1997:950Senaste
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avseddersättningen varit att
täcka.

den skattskyldigeHar vid haft kostnader för bro- ellerväg-,resorna
färjeavgift medges avdrag för den faktiska kostnaden.

Om den skattskyldig för bilförmån har företagitärsom resor som
i första eller fjärde stycket förmånsbilenmed medges avdragavses

under de förutsättningar i denna punkt. Avdrag medges försom anges
kostnaden för dieselolja med 50 körd kilometer och föröre per
kostnaden för drivmedel med 80 körd kilometer.öreannat per

Detsamma gäller den skattskyldig för bilförmån,utan attsom, vara
företagit med förmånsbil för vilken sambo eller sådanresorna
närstående i punkt 14 trettonde stycket anvisningarna tillsom avses av
32 § skattskyldig.är

lagDenna träder i kraft den januari1 2000 och tillämpas första
gången vid 2001 års taxering.

Äldre bestämmelser tillämpas dock för ersättning för resor som
företagits före den januari1 2000.
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Förslag till lag ändring i2 om

inkomstskattelagen 1999:000

1999:0004Härigenom föreskrivs i fråga inkomstskattelagenom
dels rubriken före kap. skall utgå,12 20 §närmastatt
dels kap. och kap. och11 11, 12, 14, 15 26 §§, 12 4-25att

kap. rubrikerna före kap.30 §§, 60 3 § 12 5-7, 10, 17-19,närmastsamt
och skall följande lydelse,21 22 §§, ha
dels införasdet i lagen skall bestämmelser, 11 kap. och1att nya a

25 före kap. och §§, kap.ll l 12 25 12 11närmastsamta a, a
och rubriker följande lydelse.15 nya av

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

11 kap.
1 §

arvoden, kostnadsersättningar, pensioner, förmåner och allaLöner,
andra inkomster erhålls på grund tjänst skall intäkt,tassom av upp som

inte något i detta kapitel eller i kap.8annatom anges
anställdMed respektive

arbetsgivare likställs dettai
kapitel uppdragstagare respek-

uppdragsgivare,tive inteom
något annat anges.

inkomstslaget tjänst tillämpas bestämmelserna i inkomstslagetI
näringsverksamhet om

mervärdesskatt i kap. 6 och15-
âterföring för utländsk skatt i kap.avdrag 16 19av-

Bestämmelser värdering inkomster i finns iänannatom av pengar
kap.60

Förmåner mindre värdeav

§1 a
Förmåner mindre värdeav

vid särskilda tillfällenutgessom
skall inte tas upp.

4 Lydelse enligt regeringen den september till lagrådet överlämnad3 1998av
remiss med förslag till inkomstskattelag dnr 97/79.
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ll §
Personalvårdsförmåner skall inte Med personalvårds-tas upp.

förmåner förmåner mindre värde inte direktäravses av som en
ersättning för utfört arbete består enklare åtgärder för skapautan attav
trivsel i arbetet eller liknande eller lämnas på grund sedvänja inomav
det yrke eller den verksamhet det frågaärsom om.

Som personalvårdsförmåner räknas inte
rabatter,
förmåner den anställde får byta kontant ersättning,ut motsom
förmåner inte riktar sig till hela personalen, ochsom
andra förmåner den anställde får utanför arbetsgivarenssom

arbetsplatser kuponger eller något motsvarande betalnings-genom
system.
12 första§ stycket första
meningen

Till personalvårdsförmåner Till personalvårdsförmåner
räknas bland sådana räknas bland sådanaannat annat
förfriskningar och enklare förfriskningar och enklareannan annan
förtäring i samband med arbetet förtäring i samband med arbetet

inte kan måltid. inte kan måltid.som anses som som anses som

friskvårdMotion och annan

12§
Till personalvårdsförmåner Förmån enklare slagav av

räknas bland sådana motion och friskvårdannat annan som
förfriskningar och riktar till helasig denannan
enklare förtäring samband medi stadigvarande personalen skall
arbetet kaninte inte tassom anses som upp.
måltid Hit räknas också
möjlighet till enklare slag av
motion och friskvårdannan som

anläggninginomutövas en-
regelbundet disponerassom av

arbetsgivaren eller av en
personalstiftelse knutenärsom
till arbetsgivaren,

enligt abonnemangutövas-
tecknats arbetsgivarensom av

och betalas direkt denne tillav
anläggningens innehavare,

kollektiv ellerär natur,av-
andra falli i ringa-
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denomfattning utövas av
anställde.

14§
skall inteFöljande gåvorFöljande skall integåvor tastas

upp:upp:
värdejulgåvor mindreav

anställda,till
jubileumsgåvorsedvanligasedvanliga jubileumsgåvor

anställda, ochtillochtill anställda,
varaktigttillminnesgåvortill varaktigtminnesgåvor

värde inteanställda, gåvansvärde inteanställda, gåvans omom
denkronor ochöverstiger 000och den 6överstiger kronor6 000
denmedi sambanddensamband medi attatt gesges

åldervissanställde uppnårålderanställde uppnår viss enen
anställningstidefter vissanställningstid ellerefter visseller

anställning upphör,upphör, elleranställningeller närnär enen
tillfällevid högsttillfälle dockvid högstdock ettett

anställningenförutomanställningenförutom närnär upp-upp-
hör.hör.

ellerlämnas istycket gäller inte gåvaFörsta annanpengarom en
ersättning.kontant

§15
eller iaktier i bolagetaktiebolag förvärvaranställd iOm ettetten
prisbolaget, tillkoncerningår ibolag ett somsomsammasom

förmånen intemarknadsvärdet, skallunderstiger tas upp om
andraförvärvassamtidigt erbjudandeaktier enligt änävenett av

i andraanställda och aktieägareanställda och aktieägarebolagets samt
villkorbolaget,koncerningår ibolag somsammasomsammasom

anställda,gällt för de
sammanlagtunderaktieägare 1sådana anställda och nämnssom

aktier,utbjudnatotala antaletdetförvärvar 20inte än procent avmer
och

aktier förförvärvaranställningen integrundden anställde på av
överstiger kronor.belopp 30 000ett som

aktieromfatta sådanaskallenligt första stycket 2Beräkningen även
aktier tillförvärvaföreträdesrättaktieägare sinför vilka attavyttraren

anställda och aktieägarna.andra deän
skuldebrev,konvertiblagäller ocksåaktierVad sägssom om

liknandeochförenade med optionskuldebrevvinstandelsbevis,
aktier.förvärvainnehavarenvärdepapper rätt attger ensom

likställs enligtMed anställdalikställsMed anställda
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styrelseledamöter och styrelse- denna bestämmelse styrelse-
suppleanter. ledamöter och styrelse-

suppleanter.

Inställelseresor

§25 a
Förmån sambandiav resa

med den skattskyldige börjaratt
eller slutar skalltjänst inteen

under förutsättningtas attupp
både arbetsorten och hemorten
ligger Europeiskai unionens
medlemsländer eller EES-
länderna. gällerDetta också
kostnadsersättning för sådan

till den del ersättningen interesa
de faktiskaöverstiger rese-

kostnaderna och för medresa
bil avdrags-inte överstigeregen

beloppet enligt 12 kap. 27

26§
Förmån ellerinom Förmån till eller frånav resa av resa

mellan Europeiska anställningsintervjuunionens skall inte tas
medlemsländer eller EES- företagits mellanupp om resan
länderna till eller från två platser Europeiskai
anställningsintervju skall inte medlemsländerunionens ellertas

Detta gäller också EES-länderna. gällerDettaupp.
kostnadsersättning för sådan kostnadsersättningockså för

till den del ersättningen inte sådan till den delresa resa
överstiger de faktiska ersättningen inte överstiger derese-
kostnaderna och för med faktiska resekostnadema och förresa

bil inte överstiger avdrags- med bil inte överstigeregen resa egen
beloppet enligt 12 kap. 27 avdragsbeloppet enligt 12 kap.

27

12 kap.
2 §

Utgifter i följande Utgifter i följandesom avses som avses
paragrafer skall dras paragrafer skall drasutan utanav av
någon beloppsmässig begräns- någon beloppsmässig begräns-
ning, nämligen utgifter ning, nämligen utgifter
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anledningmedvid tjänsteresor enligt 5- av--
enligttjänsteresa 517§§

vid tillfälligt arbete påvid tillfälligt arbete på --
ochenligt 15-18eller vid dubbel ortort annanannan

bosättning enligt och 30§§,18-22
enligtvid dubbel bosättning30§§, -

§§,19-22
ochför hemresor enligt 24för enligt ochhemresor 24 --

30§§,3°§§,
enligtför inställelseresor-

25
egenavgifter enligtför 35för egenavgifter enligt 35 --

ochoch
hobbyverksamhet enligtii hobbyverksamhet enligt --

3636
mellanUtgifter förUtgifter för inställelseresor resor

bostaden och arbets-enligt § och för mellan25 samtresor
enligtutbildningsplatsen 26-bostaden och arbets- samt

till denskall dras barautbildningsplatsen enligt 30 §§26- av
underdel kostnadernaskall dras bara till den30 ettav

sammanlagtbeskattningsårdel kostnaderna under över-ett
Övrigakronor.sammanlagt stiger 000beskattningsår 7över-

Övriga till denutgifter skall dras barastiger 000 kronor.7 av
underdel kostnadernautgifter skall dras bara till denav

sammanlagtunder beskattningsåretdel kostnaderna
överstiger kronor.beskattningsåret sammanlagt 1 000

överstiger kronor.1 000

4§
harSkattskyldigaSkattskyldiga har somsom

inte tillsjöinkomst harsjöinkomst har inte till rätträtt
i vidi vid avdrag 10-24avdrag 6-24 som avsessom avses

tjänstgöring ombord. Sådanatjänstgöring ombord. Sådana
sittskattskyldiga haskattskyldiga ha sitt ansesanses

fartyg där detjänsteställe på dettjänsteställe på det fartyg där de
arbetar.arbetar.

med bil eller UänsteresaTjänsteresor egen
förmånsbil

5§
denMed tjänsteresa attavses

befinnerskattskyldige i tjänsten
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på någonsig plats änannan
tjkinstestället.

En kantjänsteresa pågå
kortare tid eller tids-vara
begränsad till sin natur.

Ökade levnadskostnader vid Uänsteställe
tjänsteresor

6§
8 §

Tjänstestället den plats därär Tjänstestället den plats därär
den skattskyldige utför huvud- den skattskyldige utför huvud-
delen sitt arbete. Utförs detta delen sitt arbete. Utförs dettaav av
under förflyttning eller på under förflyttning eller på
arbetsplatser hela tiden arbetsplatser hela tidensom som
växlar, i regel den plats växlar, i regel den platsanses anses
där den skattskyldige hämtar och där den skattskyldige hämtar och
lämnar arbetsmaterial eller lämnar arbetsmaterial eller
förbereder och avslutar sina förbereder och avslutar sina
arbetsuppgifter tjänsteställe. arbetsuppgifter tjänsteställe.som som

Om arbetet pågår Om arbetet pågåren en
begränsad tid på varje plats begränsad tid på varje plats
enligt vad gäller för vissa enligt vad gäller för vissasom som
arbeten inom byggnads- och arbeten inom byggnads- och
anläggningsbranschen och anläggningsbranschen och
liknande branscher, liknande branscher,anses anses
bostaden tjänsteställe. bostaden tjänsteställe.som som

reservofñcerareFör För reservofficerare ochanses
bostaden tjänsteställe. instruktörer jrivilliginomsom

gällerDetsamma för nämnde- försvarsutbildning anses
jurymän och andra bostadenmän, tjänsteställe.som

liknande uppdragstagare i Detsamma gäller för nämnde-
allmän domstol, allmän jurymän ochmän, andra
förvaltningsdomstol, hyres- liknande uppdragstagare i
nämnd, skattenämnd eller allmän domstol, allmän
arrendenämnd. förvaltningsdomstol, hyres-

nämnd, skattenämnd eller
arrendenämnd.

9 §
skattskyldigEn under skattskyldigEn undersom en som en

begränsad tid arbetar vid någon begränsad tid arbetar vid någon
Europeiska unionens Europeiska unionensav av
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eller vidinstitutioner ellereller videllerinstitutioner organorgan
fårEuropaskolomafårEuropaskoloma men sommen som
förlönenhuvudsakligaför denhuvudsakliga lönenden

arbets-arbetet frånarbets-frånarbetet annanenannanen
begär dethangivarebegär dethangivare anses omanses om --

ha sittårunder längstha sittlängst årunder tretre --
sistnämndahostjänsteställesistnämndatjänsteställe hos

sådan skatt-arbetsgivare.sådan skatt- Förarbetsgivare. För enen
andrainte §skyldig tillämpas 11andratillämpas inte §skyldig 7

bostadstycket förbostadförstycket enen
arbetsortenarbetsorten omom

tillfälligbostadtillfällig dennabostaddenna ärär --
tjänste-enbart påoch berortjänste-och beror enbart på

ochutövningen,utövningen, och
harskattskyldigedenskattskyldige harden enen --

perrnanentbostad.perrnanentbostad. annanannan

bil ellermedoch IjänsteresørVanlig verksamhetsort egen
förmånsbiltjänsteställe

7§
§5

medUtgifter för tjänsteresormedUtgifter för tjänsteresor
medbil skall drasmeddrasbil skall avegenavegen

för varjekrona och 50varjeoch for lkrona 50 öre1 öre
kilometer.kilometer.

skattskyldig använderanvänder OmskattskyldigOm enen
tjänsteresorförmånsbil försinfönnånsbil för tjänsteresorsin
utgifter församtligabetalarutgifter för ochsamtligaoch betalar

förenade meddrivmedelförenade meddrivmedel ärär somsom
utgifter för dieseléskallskall utgifter för diesel- resorna,resorna,

med för varjedras 50för varje oljamed öreolja dras 50 öre avav
förutgifterkilometer ochföroch utgifterkilometer annatannat
för varjemeddrivmedel 80för varjedrivmedel med 80 öreöre

kilometer.kilometer.

ökade levnads-Avdrag för
kostnader

8§
stycket tredjeförsta6 §

meningen
levnadskostnaderökadelevnadskostnader SomökadeSom
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räknas utgifter for logi, räknas utgifter för logi,
kostnadsökning för måltider kostnadsökning för måltider

diverse småutgifter.samt diverse småutgifter.samt
10 första§ stycket andra
meningen

Avdraget beräknas for hel Avdrag för ökade
eller halv dag. levnadskostnader beräknas för
10 andra§ stycket hel dag. Som hel dag behandlas

Som hel dag behandlas också avresedagen påbörjasom resan
avresedagen påbörjas före klockan 14.00 ochom resan
före klockan och12. 00 hemrese- hemresedagen avslutasom resan
dagen avslutas efter efter kl. 14.00. En tjänsteresaom resan
kl. 19.00. Som halv dag påbörjas efter kl. 14. och00som
behandlas avresedagen avslutas följande dag föreom

påbörjas kl. 12.00 eller kl. 14. skall00 behandlasresan som en
och hemkomstdagen hel dag.senare om

avslutas kl. 19.00 ellerresan
tidigare.

Maximibeloppet

9§
10 § första stycket första
meningen

Vid beräkningen avdraget Vid beräkningen avdragetav av
används för tjänsteresa Sverige föri ökade levnadskostnader

maximibelopp och förett används maximibelopp förett
utomlandstjänsteresa respektive land.ett

normalbelopp.
1 1 §

Maximibeloppet Maximibeloppet förär Sverige
0,5 prisbasbeloppet, 0,5procent prisbas-är procentav av
avrundat till tiotal beloppet,närmaste avrundat till närmaste
kronor. tiotal kronor.

Normalbeloppet för varje Maximibeloppet för varje
land den normala landmotsvarar denannat motsvarar
ökningen levnadskostnaderna normala ökningen levnads-av av
under hel dag för frukost, kostnadema under hel dag fören en
lunch och middag består frukost, lunch och middagsom av som

pårätt normal består pårestaurang rätten restaurangav av en av
standard för småutgifter. normal standardsamt församt
Om det finns särskilda skäl, får småutgifter. Om det finns
normalbeloppet kostnads- särskilda skäl, får maximi-avse
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styckeenligt dettabeloppetmåltider påförökning avseen
påför måltiderutgifterökadestandard.bättre enrestaurang av

standard.bättrerestaurang av

Ökade vidlevnadskostnadernormal-ochMaximibelopp
tjänsteresorbelopp

avdragförFörutsättningar

10§
ochförstastycketförsta6 §

meningarnaandra
Ökade levnadskostnaderÖkade levnadskostnader somsom

grundhar påskattskyldigedengrundhar påskattskyldigeden
vistasvidhan tjänsteresavistashan atti tjänstenatt avav

verksamhets-vanligautanför sinverksamhets-vanligautanför sin
denidrasskalldeniskall dras ort, avort, av

följer 11-utsträckningföljer 7-utsträckning avsomavsom
baraskallAvdrag§§. görasbara 14skallAvdrag17§§. göras

förenade medvidförenade med ärvid är somresorresor som
vanligautanför denövernattningvanligautanför denövernattning

verksamhetsorten.verksamhetsorten.
tredje styckenaochandra6 §

löpande tjänsteresaEndenutanförarbetetNär anses
uppehållbarabrutenverksamhetsortenvanliga varit somav

tillförläggsarbetetpåberorundertillförlagt attort mersamma
tillfälligautanför denplatsskallföljd,månader iän tre enen

minstunderverksamhetsortenlevnadskostnaderna iökadede
veckor.fyraenligtdrasstället av

§§. Enbestämmelserna 17-21i
brutentjänsteresalöpande anses

beror påuppehållbara somav
tillförläggsarbetetatt annanen

fyra veckor.minstunderort
likställsarbetsgivareMedlikställsMed arbetsgivare

betalar utbetalar ut somannanannan som
huvud-dentraktamente,huvud-dentraktamente, omom

utförsarbetetsakliga delenutförsarbetetdelensakliga avav
honom.förför honom.
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Vanlig och tillfällig
verksamhetsort

ll §
7 §

Med vanlig verksamhetsort Med vanlig verksamhetsort
område inomettavses område inomettavses

kilometer50 från den skatt- kilometer50 från den skatt-
skyldiges tjänsteställe. skyldiges tjänsteställe.

Som vanlig verksamhetsort Som vanlig verksamhetsort
behandlas också område behandlasett också områdeett
inom kilometer50 från den inom 50 kilometer från den
skattskyldiges bostad. skattskyldiges bostad.

Med tillfällig verksamhetsort
områdeett inomavses

30 kilometer från den plats där
den skattskyldige utför huvud-
delen arbetsuppgisinaav er
under den inledande tiden av
tjänsteresan.

12 §
denOm anställde under Om den anställde underen en

tjänsteresa dag tjänsteresa dagsamma uppe- samma uppe-
håller sig i landän håller sigett i landmer än ettmer
bestäms avdraget efter vad bestäms avdraget efter vadsom som
gäller för vistelse i det land där gäller for vistelse i det land där
han uppehållit sig den längsta han uppehållit sig den längsta
delen dagen O6.00-24.00. delen dagen O6.00-24.00.av av

Vid sådan tjänsteresaen som
8 § andrai stycket tredjeavses

bestämsmeningen avdraget i
stället efter vad gäller försom
vistelse det landi där han
uppehållit den längstasig delen

tjänsteresan 14. 00-24. 00av
och 06. 00-14. 00.

13 §
Utgift för logi skall dras Utgift för logi skall drasav. av.

Kan den skattskyldige inte Visa Kan den skattskyldige inte visa
utgiften, skall belopp utgiften,ett skall beloppettsom som

frånmotsvarar ersättning halvtmotsvarar maximi-ett
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drasbeloppnattraktamente nattarbetsgivaren av.per
skall dockfallsådantdras Iav.

halvt maximi-inte än ettmer
viddrasbelopp natt avper

ochSverigeitjänsteresa ett
vidnormalbelopp tjänste-halvt

utomlands.resa
stycketförsta§21

Ökade skalllogiutgifter för
beloppmeddras ett somav

utgijten.faktiskadenmotsvarar
pågåttharFör tjänsteresor som

månadertidunder längre än tre
bestämmelserna igäller dock

kanlogiutgiften inte13 om
visas.

14§
14 §

måltiderförKostnadsökningfåttskattskyldigedenOm
skall drassmåutgifterochkostnadsökningförersättning av

beloppmedsmåutgifteroch antingenmåltider ettför som
ellerschablonenligtberäknasfördagtraktamente en

kostnads-faktiskamed denskallSverige,itjänsteresa ett
ökningen.belopp motsvararsom

schablonmässigaDendras För varjeersättningen av.
beräknas förkostnadsökningenföranspråkhel dag tagits isom

anspråkdag itagitsuppgådock varjeavdragetskall somresan
helttill maximi-och förmaximibelopp etttill högst ett resan

förstaunder debelopptill högstdag trehalvför varje ett
tillmånaderna tjänsteresan,maximibelopp.halvt av

maximibelopphelt70skattskyldigedenVisar procentatt av
tilloch framdäreftertidenunderkostnads-sammanlagdaden

till 50ochbortovarotvå årssamtliga tjänste-underökningen
maximibeloppheltibeskattningsåretunder procent avenresor

därefter.tidenförvarittjänstoch änstörresamma
skattskyldigedenVisar attavdraget,sammanlagdadet

kostnads-sammanlagdadenstycket,förstaenligtberäknat
tjänste-samtligaunderökningenbeloppställetskall i ett som

underSverigefaktiska idenmotsvarar resor
ochibeskattningsåretdraskostnadsökningen sammaenav.

detvarittjänst änstörre§15
beräknatavdraget,sammanlagdafåttskattskyldigedenOm
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dagtraktamente för enligt andra stycket, skalltjänsteresa ett
utomlands, skall belopp belopp denett motsvararsom som

dras faktiska kostnadsökningen drasersättningenmotsvarar av.
hel dagFör varje tagits isom av.

anspråk för skall avdraget Visar den skattskyldige attresan
dock uppgå till högst kostnadsökningen underett en
normalbelopp och för halv tjänsteresa utomlands varitvarje större
dag till högst halvt normal- avdraget, beräknat enligtänett
belopp. andra stycket, skall beloppett

Visar den skattskyldige faktiskadenatt motsvararsom
kostnadsökningen under kostnadsökningen drasen av.
tjänsteresa varit Avdraget skall minskas medstörre än
avdraget, beräknat enligt första värdet kostfönnåner denav som
stycket, skall stället belopp skattskyldige fått. gälleri Dettaett

den faktiska dock inte sådana kostförmånermotsvararsom
kostnadsökningen dras allmännapå transportmedelav. som
16 § enligt kap.ll 2 § inte skall tas

Om den skattskyldige fåttinte upp.
dagtraktamente görmen
sannolikt han haft ökadeatt
kostnader för måltider och små-
utgifter, skall avdrag förgöras

hel dag med halvtvarje ett
maximibelopp vid tjänsteresa i
Sverige och med halvtett
normalbelopp vid tjänsteresa
utomlands.
17 §

Avdrag för ökade levnads-
kostnader enligt §§6-16 skall
minskas med värdet av
kostförmåner den skatt-som
skyldige fått. gäller dockDetta
inte sådana kostförmåner på
allmänna transportmedel som
enligt kap. inte skall11 2 § tas

upp.
21 andra stycket första§
punkten

Kostnadsökning för måltider
och småutgijter arbetsortenpå
skall dras med denantingenav
faktiska kostnadsökningen eller

Förmåner19-15322
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beräknad enligt schablon. Den
schablonmässiga
kostnadsökningen beräknas för

skattskyldiga under desom
första månadernatre av

vistelsen avdrag enligtgjort 6-
§§17 och fortfarande fårsom

kostnadsersättning från arbets-
till beloppgivaren, ett som

denna ersättning,motsvarar
dock högst 70 procent av
maximibeloppet hel dagper om
arbetsorten ligger Sverige ochi
70 normalbeloppetprocent av

hel dag arbetsortenper om
ligger utomlands,

Ökade levnadskostnader vid
påtillfälligt arbete ortannan

förFörutsättningar avdrag

15§
18§

ÖkadeOkade levnadskostnader på levnadskostnader på
grund den skattskyldige grund den skattskyldigeatt attav av
har sitt arbete på har sitt arbete påänort änorten annan en annan
där han har sin bostad skall dras där han har sin bostad skall dras

bara den utsträckning följeriav om av, som
arbetet kortare tid, §§,16-18 baraavser en av om
arbetet inte kortvarigt arbetet kortareär tid,avser en

ändå tidsbegränsat till sin arbetet inteär kortvarigtärmen
eller sådant det kräver ändå tidsbegränsat till sinnatur äratt men

fast anknytning till den natur,en
tidigare bostadsorten, arbetet skall bedrivas på

arbetet skall bedrivas på flera olika platser, eller
flera olika platser, eller det någonav annan

det någon anledning inte skäligen kanav annan
anledning inte skäligen kan ifrågasättas den skattskyldigeatt
ifrågasättas den skattskyldige bör flytta till arbetsorten.att
bör flytta till arbetsorten.
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16 §

..2°§
.. skalllevnadskostnader Ökade levnadskostnaderOkade

den skatt-enligt och §§ skall dras dras bara18 19 omav av
arbets-den skattskyldige skyldige påbara övemattarom

avståndet mellanarbetsorten och ochpåövernattar orten
arbetsortenavståndet mellan bostadsorten bostadsorten och är

arbetsorten längre längre 50 kilometer.och änär än
kilometer.50

Utgijt för logiMinskat avdrag på grund av
kostförmåner

17§
första stycket första21 §

meningen
Ökade Ökade logi skallutgifter för logi skall utgifter för

beloppbelopp dras meddras med ettett somav som av
faktiska utgiften.den faktiska utgiften. denmotsvararmotsvarar

skattskyldigedenKan visainte
utgiften, skall beloppett som

halvt maximi-motsvarar ett
belopp drasnattper av.

Ökade Kostnadsökning för måltider ochlevnadskostnader vid
på småutgiftertillfälligt arbete ortannan

eller vid dubbel bosättning m.m.

Tillfälligt arbete på ortannan

1s§
andra punkterna§ stycket 221

och 3
Kostnadsökning för måltiderKostnadsökning för måltider

småutgifter arbetsortenoch småutgifter på arbetsorten och på
den skall dras antingen med denskall antingen meddras avav

faktiska kostnadsökningen ellerfaktiska kostnadsökningen eller
med belopp beräknasberäknad enligt schablon. Den ett som
enligt schablon. schablon-schablonmässiga kostnads- Den

kostnadsökningenökningen beräknas för mässiga
tillskattskyldiga med arbets- beräknas 50 procent av

avdrag maximibeloppet dag underSverigei görorten persom
de första månadernaenligt 18 till 50 procent treav av
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maximibeloppet hel dag vistelsen och till 30 procentper av
under de första månaderna maximibeloppettre dag förav per
vistelsen och till 30 tiden därefter.procent av
maximibeloppet hel dag Avdraget skall minskas medper
därefter, värdet kostförmåner denav som

skattskyldiga med arbets- skattskyldige fått.
utomlands avdragorten görsom

enligt 18 till 50 procent av
normalbeloppet hel dagper
under de första månadernatre

vistelsen och till 30 procentav
normalbeloppet hel dagav per

för tiden därefter, och
22 §

Avdrag för ökade
levnadskostnader enligt 18-21
§§ skall minskas med värdet av
kostfönnåner tillhanda-som
hållits den skattskyldige. Detta
gäller dock sådanainte
kostförmåner på allmänna
transportmedel enligtsom

kap.11 §2 skallinte tas upp.

ÖkadeDubbel bosättning levnadskostnader vid
dubbel bosättning

Förutsättningar för avdrag

19§
Ökade Ökadelevnadskostnader skall levnadskostnader skall

dras den skatt-även dras den utsträckningiav om av, som
skyldige på grund sitt arbete följer §§,20-22 denav av om
flyttat till bostadsort, skattskyldige på grund sitten ny om av

bostad for den skattskyldige, arbete flyttat till bostadsorten en ny
dennes make, sambo eller familj och bostad för denom en
behållits denpå tidigare bostads- skattskyldige, dennes make,

och sådan dubbelorten sambo eller familj behållits pâ
bosättning skälig på grund den tidigareär bostadsorten påav

makens eller sambons grund av
förvärvsverksamhet, makens eller sambons

svårigheter ska/fa förvärvsverksamhet, elleratt en
fast bostad på arbetsorten, eller någon särskildannan
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någon särskild omständighet.annan
omständighet.

20§
Ökade Ökadelevnadskostnader levnadskostnader skall

och §§ dras bara den skatt-enligt 18 19 skall dras av av om
skyldige övemattar arbets-bara den skattskyldige påom

mellan denpå arbetsorten och och avståndetövernattar orten
avståndet mellan bostadsorten tidigare bostadsorten och
och arbetsorten längre arbetsorten längre 50än är änär

kilometer. kilometer.50
Ökade Ökadelevnadskostnader levnadskostnader skall

§ skall under dras under längst förenligt 18 dras årtreav av
§ gifta och sambor och längstlängst två år och enligt 19 ett

för för övriga skattskyldiga.under längst år gifta och årtre
försambor och längst årett

denövriga skattskyldiga. I
tiden skall sådan tidangivna

ökaderäknas under vilkenin
levnadskostnader dragits av
enligt bestämmelserna 6-17i
§§-

..Ökade levnadskostnader
dras tidskall dock för längreav

anställningens ellernaturom
andra särskilda skäl talar för
det.

Beräkningen avdragen Utgift för logiav

21§
första stycket första21 §

meningen
Ökade Ökadeutgifter för logi skall utgifter för logi skall

med belopp dras med beloppdras ett mot- ett mot-av som av som
den faktiska utgiften. den faktiska utgiften.svarar svarar

A/Iinskning på grund kost- Kostnadsökning för måltider ochav
förmåner småutgi er

22§
andra21 § stycket punkten 4

Kostnadsökning för måltider Kostnadsökning för måltider
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och småutgifter på arbetsorten och småutgifter arbetsortenpå
skall dras antingen med den skall dras antingen med denav av
faktiska kostnadsökningen eller faktiska kostnadsökningen eller
beräknad enligt schablon. Den med belopp beräknasett som
schablonmässiga kostnads- enligt schablon. schablon-Den
ökningen beräknas för mässiga kostnadsökningen

skattskyldiga beräknas till 30gör procentsom av
avdrag enligt 19 till maximibeloppet dag.per
30 hel dag Avdraget skall minskas medprocent per av
maximibeloppet arbetsorten värdet kostförmåner denom av som
ligger Sverige och till skattskyldige fått.i
30 hel dagprocent per av
normalbeloppet arbetsortenom
ligger utomlands.
22 §

Avdrag för ökade
levnadskostnader enligt 18-21
§§ skall minskas med värdet av
kostfönnåner tillhanda-som
hållits den skattskyldige. Detta
gäller dock sådanainte
kostförmåner på allmänna
transportmedel enligtsom

kap. §11 2 skallinte tas upp.

23§
Om skattskyldig vid skattskyldigOm viden en

vistelse utomlands har till vistelse utomlands har tillrätt rätt
avdrag för ökade levnads- avdrag for ökade levnads-
kostnader under viss tid enligt kostnader under viss tid enligten en
6-17 §§, skall utgifter för skall10-14 §§, utgifter för
medföljande barns grund- medföljande barns grund-
läggande skolgång under läggande skolgång undersamma samma
tid dras tid drasav. av.

24§
skattskyldigNär på grund skattskyldigNär på grunden en

sitt arbete vistas på sitt arbete vistas påav en annan av en annan
den där han eller hans den därän han eller hansort änort

familj bor, skall utgifter för familj bor, skall utgifter för
hemresor dras avståndet mellan hemorten ochav, om resor
mellan hemorten och arbets- arbetsorten dras av, om

längre 50 kilometer. avståndet mellan dessaär änorten ärorter
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Avdrag skall för Avdraghögst längre kilometer.50göras änen
hemresa vecka och bara för skall för högst hemresagörasper en
utgijier för undereller vecka ochinomresor per
mellan Europeiska unionens förutsättning både hemortenatt
medlemsländer eller EES- och arbetsorten ligger i
länderna. Europeiska unionens medlems-

länder eller EES-länderna.
Avdraget beräknas utgiften för färdsättet.skall efter det billigaste

Skäliga utgifter för flygresa och utgifter för tågresa skall dock alltid
dras av.

Om det saknas godtagbara allmänna kommunikationer, skall utgifter
för med bil eller med skattskyldiges fönnånsbil drasdenresa egen av
med det belopp gäller för mellan bostaden och arbetsplatsensom resor
enligt och27 29 §§. gäller också den förmånsbilDetta använtsom en

hans sambo eller närstående till honom inte han själv ärsom en men
skattskyldig för.

25 §
Utgifter för särskilda Utgifter för särskilda iresor resor

eller mellan Europeiska samband med deninom att
medlemsländer eller skattskyldige börjar eller slutarunionens

EES-länderna i samband med tjänst skall dras underatt en av
skattskyldigeden börjar eller förutsättning bådeatt

tjänst skallslutar dras arbetsorten och hemorten liggeren av.
Bestämmelserna i andra Europeiska medlems-24 § i unionens

tredjeoch styckena tillämpas länder eller EES-länderna.
också för sådana avdrag. andraBestämmelserna i 24 §

och tredje styckena tillämpas
också för sådana avdrag.

skattskyldigeOm den får
sådan kostnadsersättning som
enligt kap. § skall11 25 intea

skall de kostnadertas upp, som
avsedd täckaersättningen är att

drasinte av.

30 §
Skattskyldiga har skattefri förmån utbildning ellersom av annan

åtgärd enligt kap. har till avdrag enligt och förll 17 § 2 § 26-29rätt
utgifter för mellan bostaden och platsen för utbildningen ellerresor
åtgärden. den skattskyldige har utgifter för bådeOm sådana ochresor

skall begränsningen andraarbetsresor, i 2 § stycket deavse
sammanlagda utgifterna.
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skattskyldigaOm i skattskyldiga iOmsom avses som avses
första stycket får ersättning för första stycket får ersättning för
ökade levnadskostnader och för ökade levnadskostnader och för
utgifter för hemresor, skall utgifter för hemresor, skall
avdrag för ökade avdrag för ökadegöras göras
levnadskostnader enligt de regler levnadskostnader enligt de regler

gäller för skattskyldiga gäller för skattskyldigasom som som som
i och för utgifter18 § för i och för15 § utgifter föravses avses

hemresor enligt 24 Avdraget hemresor enligt 24 Avdraget
för ökade levnadskostnader får för ökade levnadskostnader f°ar
dock inte överstiga dock inte överstiga de schablon-sigvare
uppburen eller de belopp i ochersättning 17som anges
schablonbelopp i §§.18som anges
21

Avdrag skall inte för tid efter första efter uppsägnings-åretgöras
tidens utgång.

60 kap.
3 §

Kostförmån skall för hel dag Kostförmân skall för hel dag
beräknas till belopp beräknas till beloppett ett- -
avrundat till tiotal avrundat till femtalnärmaste närmaste
kronor kronormotsvarar motsvararsom som- -
250 genomsnittspriset 250 genomsnittsprisetprocent procentav av
i Sverige för normal lunch. i Sverige för normal lunch.en en
Fönnânsvärdet för lunch eller Förmånsvärdet för lunch eller
middag 40 värdet middag 40 värdetär ärprocent procentav av
för kostförmån för hel dag. för kostfömiån för hel dag.
Förmånsvärdet för frukost Förmånsvärdet för frukostär är
20 värdet för kost- värdet för kost-20procent procentav av
förmån för hel dag. förmån för hel dag.

anställds kostnaderOm för måltid lägre det beloppär änen en som
förmånsvärdet enligt första stycket på grund arbets-motsvarar attav

givaren bidrar till kostnaderna för denna, skall förmånen behandlas som
kostförmån med värde mellanskillnaden.ett motsvararen som

lagDenna träder i kraft den januari1 2001 och tillämpas första
vidgången 2002 års taxering.

Äldre bestämmelser tillämpas dock för ersättning för resor som
företagits före den januari 2001.1
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ändring itill lagFörslag3 om

1997:483skattebetalningslagen

1997:483skattebetalningslagenföreskrivs i frågaHärigenom om
gälla,upphöraskalldels kap. 248 attatt
skall utgå,kap. 24 §dels rubriken 8närmastatt

följande lydelse.skall hakap.dels 8 19att

lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

8kap.
19§

för ökadeersättningFrånför ökadeersättningFrån
lämnaslevnadskostnaderlämnaslevnadskostnader somsom

itjänsteresavid sådanisådan tjänsteresavid avsessomavsessom
inkomstskattelagen§kap. 10till 12punkt 3 anvisningarnaav

skatteavdragskall1999:000kommunalskattelagen§33
deltill denendastskall skatteavdrag1928:370 göras
deöverstigerersättningendeltill denendastgöras

ischablonbeloppdeöverstigerersättningen som anges
inkomstskattelagen§kap. 14i 12schablonbelopp som anges

förkostnaddet gällereller,eller,punkt respektive 33 närnära
utgiften.faktiskalogi, denlogi, denkostnad fördet gäller

faktiska utgiften.

förstaoch tillämpasjanuari 2000kraft denlag träder i lDenna
Ändringen i kap. §8 19för 2000.preliminär skatti frågagången om

skatt för 2001.preliminärförsta i frågagångentillämpas om

5 lydelse 1997:483Senaste
6 lydelse 1999:316.Senaste
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4 Förslag till lag ändring i lagen 1990:325om

självdeklaration och kontrolluppgifterom

Härigenom föreskrivs kap.2 14 § och 3 kap.att lagen5 §
1990:325 självdeklaration kontrolluppgifter skall ha följandeom om

lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 kap.
14

självdeklarationenI behöver uppgift inte lämnas ersättningom som,
enligt bestämmelserna i 3 kap. § första5 stycket först efter
föreläggande Skattemyndigheten behöver i kontrolluppgift.tasav upp

Om den skattskyldige yrkar Om den skattskyldige yrkar
avdrag för ökade levnads- avdrag för ökade levnads-
kostnader enligt punkt 3 kostnader enligt kap.12 10-av
anvisningarna till §33 14 §§ inkomstskattelagen 1999:
kommunalskattelagen 1928: 000 skall han lämna de
370 skall han lämna de uppgifter behövssom om
uppgifter behövs ersättning uppburits försom om attsom
ersättning uppburits för täcka kostnaderna.attsom
täcka kostnaderna.

3 kap.
5

Uppgiftsskyldighet enligt föreligger4 § först efter föreläggande av
Skattemyndigheten beträffande

ersättning och förmån med anledning tillfälligt arbete,av som
fysisk eller dödsbogetts ut och inte omkostnad iutgörav person

näringsverksamhet, skatteavdrag inte har gjorts och detom som
sammanlagt fått haftmottagaren lägre värde kronor1 000 förett än

hela året,
ersättning och förmån med ersättning och förmån med

anledning tillfälligt arbete i anledning tillfälligt arbete iav av
andra fall iän 1 andra fall iän 1som avses om som avses om
det sammanlagt detmottagaren sammanlagtsom mottagarensom
fått haft lägre värde fåttett haft lägreän värdeett än

7 Senaste lydelse 1994: 1991
3 Senaste lydelse 1997:548
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för hela åretkronor100 samthela åretförkronor100 samt
ombord förlogifrittförmånförombordfritt logiförmån avav

i kap.63arbetstagarepunkti 1arbetstagare avsessomsom avses
inkomstskattelagenoch §§§till 3 449anvisningarnaav

1999:000,1928:kommunalskattelagen
370,

kontroll-ihardetersättningarslagföljande angettsomav
har lämnatsersättninguppgiften sådanatt

allmäntmedi tjänstenförkostnadsersättninga resa
gjorda utlägg,motsvarandeeller taxi,kommunikationsmedel, hyrbil

för logikostnadsersättningblogiförkostnadsersättningb
i tjänstensådanvidi tjänstensådanvid somresasomresa

§kap. 10i 12i punkt 3 anvisningarna avsesavses av
motsvarandeinkomstskattelagen,kommunalskattelagen,§till 33

utlägg.gjordagjorda utlägg.motsvarande
gjorda utlägg,motsvaranderepresentationsersättning,c

ökadeförersättningdökadeförersättningd
sådanvidlevnadskostnadervid sådanlevnadskostnader resaresa

kap.i 12i tjänsteni punkternatjänsteni avsessomavsessom
förellerinkomstskattelagen§till 10och 3 anvisningarna3 a av

bil imedförkostnaderellerkommunalskattelagen§33 egenresa
förkostnaderellertjänstenmedkostnader förför egenresa

bilförmånhavaresdrivmedel förförkostnaderelleri tjänstenbil
i tjänsten,förmånsbilenmedbilförrnånhavaresdrivmedel för resa

enligtersättningamamåni deni tjänsten,förmånsbilenmedresa
skatte-och 20kap. 19enligt 8ersättningamai den mån

inte1997:483betalningslagenskatte-och 20kap. 198
grund förtillskall ligga1997:483 intebetalningslagen

skatteavdrag.beräkningförgrundligga tillskall av
skatteavdrag.beräkning av

januari 2001.kraft den 1träder ilagDenna
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5 Förslag till lag ändring i lagen 1991:359om
arvoden till statsrådenom m.m.

Härigenom föreskrivs 6 lagen§ 1991:359 arvoden tillatt stats-om
råden skall ha följande lydelse.m.m.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

6§°
Ett statsråd har längre Ett statsråd har längresom som

färdväg km från70 bostadenän färdväg 70 km från bostadenän
på hemorten till regerings- på hemorten till regerings-
kansliet har, förutsätt- kansliet har, förutsätt-om om
ningarna för avdrag i kap.12 ningarna för avdrag i kap.12
18-20 inkomstskattelagen 15 och 16 eller 19 och 20
1999:000 uppfyllda, tillär inkomstskattelagenrätt 1999:000
avlöningsförsälqing och tillägg uppfyllda, tillär avlönings-rätt
för logikostnad med de belopp försäkring och tillägg för

gäller för tjänstemän med logikostnad med de beloppsom som
tidsbegränsad anställning i gäller för tjänstemän med
regeringskansliet. För tidsbegränsad anställning iresor
mellan Stockholm och hemorten regeringskansliet. För resor
betalas dessutom resekostnads- mellan Stockholm och hemorten
ersättning. betalas dessutom resekostnads-

ersättning.

Denna lag träder i kraft den januari1 2001.

9Lydelse enligt regeringen till lagrådet den 4 1999 överlämnad remissav mars
med förslag till följdändringar med anledning den föreslagnaav
inkomstskattelagen.
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i lagenändringtill lagFörslag6 om
förvillkorekonomiska10651994: om

ledamöterriksdagens

1994:1065lagen§kap. 15föreskrivsHärigenom omatt
lydelse.följandeskall haledamöterriksdagensförvillkorekonomiska

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

5 kap.
1§10

tillharledamot rätttill Enharledamot rättEn
andra-fjärdeenligttraktamenteandra-fjärdeenligttraktamente

förutsättningarnastyckenaförutsättningarnastyckena omom
levnads-ökadeföravdragförlevnads-ökadeföravdragför

enligtuppfylldakostnaderenligt äruppfylldakostnader är
inkomstskattelagen10 §kap.12inkomstskattelagen6 §kap.12

1999:000.1999:000.
fler-vidDagtraktamentefler-vidDagtraktamente

SverigeidygnsförrättningSverigeidygnsförrättning
daghelvarjeförbetalashel dagvarjeförbetalas somsom

förrättningenföranspråkitagitsförrättningenanspråk förtagits i
beloppmed motsvararbelopp ettmed motsvarar somett som

etthundratjugondel pris-bas-etthundratjugondel avenaven
lagenenligtbasbeloppet1962:381enligt lagenbeloppet

allmän1962:381avrundatförsäkringallmän omom
tillavrundatförsäkring närmastekronor. Hartiotaltill närmaste
förrättningenHartiotal kronor.efterpåbörjatsförrättningen
kl. 14.00förepåbörjatselleravresedagen12.00kl.

efteravslutatselleravresedagen00kl. 19.föreavslutas
skallhemresedagenkl. 14.00skall traktamentehemresedagen

förbetalas såsomtraktamentenämndadetmed halvabetalas
förrättningenhel dag. Harbeloppet.

00kl. 14.efterpåbörjats
avslutatsochavresedagen

skall00före kl. 14.dagföljande
helaförtraktamente

överlämnad1999lagrådet den 4tilll° regeringenenligtLydelse marsav
föreslagnadenanledningmedföljdändringartillförslagmedremiss av

inkomstskattelagen.
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förrättningen betalas såsom för
hel dag.en

Har ledamot har till dagtraktamente tillhandahållits kost-rättsom
fönnån skall traktamentet reduceras med hänsyn härtill, såvida inte
förmånen fri kost tillhandahållits allmännapå transportmedelavser som
vid tjänsteresa och inte skattepliktig intäkt. Ersättning förutgörsom
logikostnad i Sverige nattraktamente betalas med belopp motsvarande
visad kostnad till högsta belopp månad riksdagensettupp per som
förvaltningskontor bestämmer. Vid särskild tjänsteförrättning i Sverige

fem mil från bostaden och Riksdagshuset betalas dockänmer
ersättning för faktisk logikostnad föranleds förrättningen.som av

Vid flerdygnsförrättning utomlands betalas ersättning för ökade
levnadskostnader enligt de villkor och med de belopp gäller försom
tjänstemän inom den inre riksdagsförvaltningen och fastställs av
riksdagens förvaltningskontor.

lagDenna träder i kraft den 1 januari 2001.
Äldre bestämmelser tillämpas dock för ersättning för resor som

företagits före den januari1 2001.
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ändring iförordningtillFörslag7 om

754utlandsreseförordningen 1991 1:

utlandsrese-och 1310föreskrivsHärigenom att
lydelse.skall ha följande1991:1754förordningen

lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

§2
medförordningdennaI avses

ochersättningbeslutarmyndighetmyndighet: den omsom-
tilltraktamente resenären,m.m.

och 24.00,mellan klockan 6.00dygnetdag: tiden på-
och 6.00,mellan klockan 0.00dygnettiden pånatt:-

detsammatjänsteställe:tjänsteställe: detsamma --
§ inkomstskatte-i kap.12 6i punkt 3 anvisningarna somsom av

1999:000,lagenkommunalskattelagentill §33
70,19283

vanliga verksamhetsorten:verksamhetsorten:vanliga --
§kap.i 11detsamma 12punkti 3detsamma somsom av

inkomstskattelagen,§till 33anvisningarna
kommunalskattelagen,

tjänstemanutomlands därutomlands: denstationeringsort ort en-
beslutanställningsbeslut ellerplacerad enligtskall ettett omvara

förflyttning,
fullgörsuppdragtjänstgöring ellerförrättning:utrikes utomsom-

verksamhetsorten ellerden vanligaSverige på någon änortannan
utomlands,stationeringsorten

utrikesföranledddirekttjänsteresa:utrikes är av enresa somen-
utlandet företarstationerad idenförrättning eller ärsom somen resa

räkning.från Sverige förtill eller statens

6 §
förmed Ersättning tjänsteresorVid i tjänsten egenresor

betalas med högstbilmedmed högstbetalasbil ersättning egen
i kap.belopp 12deti punktbelopp 3det angessomanges csom

1999:inkomstskattelagen§ §till 733anvisningarnaav
000.kommunalskattelagen 1928:

370
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§119
Vid utrikes förrättning och Vid utrikes förrättning ochen en

tjänsteresa förenad med tjänsteresaär förenad medärsom som
övernattning utomlands utanför övernattning utomlands utanför
den vanliga verksamhetsorten, den vanliga verksamhetsorten,
eller stationeringsorten eller stationeringsortenutom- utom-
lands, betalas traktamente för lands, betalas traktamente för
dag enligt bestämmelserna i dag enligheti med
punkten 3 tillanvisningarna bestämmelserna i kap.12 10-av
33 § kommunalskattelagen §§14 inkomstskattelagen
1928:370. Traktamente betalas 1999:000. Traktamente betalas
med det normalbelopp med det maximibeloppsom som
Riksskatteverket rekommenderar Riksskatteverket rekommenderar
för kalenderåret för det land eller för kalenderår för det land eller
område där vistas, område därresenären vistas,resenärenom om
inte något följer eller14 inte något följerannat 14 ellerannatav av
15 § eller föreskrifter eller eller15 § föreskrifter ellerav av
beslut meddelats med stöd beslut meddelats med stödsom som

första3 § stycket. första3 § stycket.av av

10 §
Vistas under dagresenären i flera länder, betalas traktamentesamma

med beloppet för det land där vistas den längsta tiden.resenären
Vid sådan tjänsteresaen som

§13 andrai meningenavses
betalas traktamente med
beloppet för det land där

den längstavistasresenären
delen 14.00-tjänsteresanav

och24. 00 06. 00-14. 00.
Om vistas delenresenären tjänsteresetidenstörsta i Sverige,av

betalas traktamente för den dagen enligt bestämmelserna i
kollektivavtal gäller för statstjänstemän i allmänhet.som

13§
Helt traktamente betalas för Helt traktamente betalas för

avresedagen har avresedagen harom resan om resan
påbörjats före klockan 12.00 och påbörjats före klockan 14.00 och
för hemresedagen för hemresedagenom resan om resan
avslutats efter klockan 19.00. avslutats efter klockan 14.00.
Om har påbörjats Om påbörjastjänsteresan efterresan senare

" Senaste lydelse 1994:1534
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eller avslutats tidigare, betalas klockan 14.00 och avslutas
halvt traktamente. följande dag före klockan 14. 00

betalas helt traktamente.ett

Denna förordning träder i kraft den januari1 2001.
Äldre bestämmelser tillämpas dock för ersättning för resor som

företagits före den januari1 2001.
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l Utredningsuppdraget

1 1 Inledning.

Utredningens direktiv 1997:128 beslutades regeringen denav
oktober30 1997. Uppdraget, skall redovisas densenastsom

september1 berör i1999, princip delartvå inkomstbeskattningen;av
dels beskattning förmåner, dels avdrag för ökade levnadskostnader.av
Vi har valt redovisa uppdraget i nämnd ordning frågaatt närmen
uppkommit berör båda avsnitten redovisas detta i det kapitelsom som
för ändamålet funnits lämpligast.

Enligt direktiven skall utredaren hålla sig underrättad denom
fortsatta beredningen Skattelagskommitténs betänkandenav
Inkomstskattelag SOU och1997:2 Uppföljning inkomstskattelagenav
SOU 1997:77. Regeringen har den 3 september beslutat1998 att
inhämta lagrådets yttrande i förslag till inkomstskattelag. Förslaget
innebär bland lagen skall träda i kraft den januari1 2001 ochannat att
tillämpas första vidgången 2002 års taxering. Eftersom vi föreslår att

flertal ändringarna skall träda i kraft den januaril har viett 2001av
det inte ändamålsenligt föreslåansett ändringar iatt är att

kommunalskattelagen. Vi har i stället arbetat utifrån inkomstskatte-att
lagen i dess lydelse i lagrådsremissen gällande Vi har beaktatutgör rätt.
ändringar i kommunalskattelagen, vilka inte inarbetats i
inkomstskattelagen enligt dess lydelse enligt lagrådsremissen. Vi
föreslår ändringarna i bestämmelserna s.k. inställelseresor skallatt om
träda i kraft den 1 januari denna fråga2000. I föreslår vi således
ändringar vissa bestämmelser i kommunalskattelagen samtav
motsvarande ändringar i inkomstskattelagen denna lag träder inär
kraft.

Vi har den 14 maj 1998 överlämnat delbetänkandet Avdrag för
ökade levnadskostnader vid tjänsteresa och tillfälligt arbete

2 kap. inkomstskattelagen12 finns i bilaga
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SOU Riksdagen har därefter 1998/99:83,1998:56. beslutat prop.
SkU avdrag17, rskr. 206 vissa ändringar bestämmelsernaom omav
för ökade levnadskostnader. ändringarna slopades denGenom
tvåårsgräns varit gällande för avdrag för ökade levnadskostnadersom
vid tillfälligt arbete på stället skall avdrag medges så längeIort.annan
det tillfälliga arbetet pågår och förutsättningarna i övrigt uppfyllda.är

det gäller logikostnader skall avdraget härför beräknas enligtNär
schablon arbetsgivaren inte betalar traktamente.någotäven när ut
Bestämmelserna trädde i kraft juli tillämpadesden 1999 redanl men
vid 1999 års taxering.

få förekommerFör bättre inblick i de praktiska problematt en som
vid den årliga taxeringen det gäller avdrag för ökadenär
levnadskostnader har vi frågefonnulär till lokala15sänt ut ett
skattekontor vid skattemyndighetema och frågorna har besvarats av

skattehandläggare vid varje kontor. framkommit härvid5 Detca som
redovisas under respektive avsnitt har funnits relevant.sånär

Vi återger i bilaga utformningen kap. inkomstskattelagen i2 12av
dess lydelse enligt lagrâdsremissen. bilaga finns nämnda kapitel3I
efter det våra författningsförslag beaktats.att

Beskattning förmåner1.2 av

detta och efterföljande valda delarI avsnitt redovisas bland annat av
kommittédirektiven.

direktiven uttalas olika förmåner ersättning förI att utsom ges som
utförda prestationer skattepliktig intäkt såvida intetjänst,utgör av
förmånen förmånenundantagen från skatteplikt. principIär är
skattepliktig oberoende och beräknas ofta efter schablon.värdetav en
Värdet fri lunch arbetsgivaren bjuder den anställde på är t.ex.av som

kronor. princip telefonsamtal från52 också anställds privataI är en
arbetsgivarens telefon skattepliktig fönnån. och medI atten
principerna för beskattningen omfattar förmåner mycket litetäven av
värde leder det ofta till olika frågor i det praktiska arbetet, där den
konsekventa beskattningen förmåner många gånger kan uppfattasav

småaktig och löjlig i stället för ändamålsenlig.som
det gäller beskattning förmåner skall utredarenNär överväga omav

det behöver tydliggöras i lagstiftningen vad med skatte-som avses
pliktig förmån och i det sammanhanget undersöka det finns behovom

återinföra särskilt undantag för förmåner mindre värde.att ettav av
särskild fråga har diskuterats det gäller förmåns-En närsom

beskattning utbildning anställning. har hävdatsunder pågående Detrör
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reglerna i detta avseende oklaraatt och detta kanär hindraatt att
nödvändig personalutbildning kommer till stånd. Utredaren skall därför

undersöka det behövsnärmare särskilda regler för utbildning underom
pågående anställning.

Utredaren skall vidare söka finna lösningar medför förmånerattsom
kan avdragsgill kostnadantas förmotsvara intesom mottagarenen

läggs till grund för beräkning skatteavdrag och arbetsgivaravgifter,av
vilket för närvarande främst torde bli aktuellt vid förmåner i samband
med tillfälliga anställningar eller uppdrag. Konsekvenserna denattav
s.k. kvittningen slopats frågatysta bör belysasär i deten som
sammanhanget. Den kvittningen innebar förmåntysta inte skulleatt en

intäkt motsvarande kostnadtas hade utgjort avdragsgillupp som om en
kostnad för hon eller han självmottagaren, stått för den. Enom
konsekvent förmånsbeskattning emellertid viktig förär undvikaatt
samhällsekonomiska snedvridningar. skallDet inte möjligtt.ex. attvara
undgå beskattning arbetsinkomster arbetsgivaren i ställetattav genom

Ävenför kontant lön naturaförmåner. från kontrollsynpunktutger detär
viktigt olika fönnåner blir synligaatt skattepliktiga,attgenom vara

förmånen kanäven avdragsgill kostnad förmotsvaraom mottagaren.en
förändringEn beskattningen förmåner måste således avspeglaav av en

lämplig avvägning mellan dessa i viss mån motstående intressen.
frågaDenna i och för sig fråga beskattningärsom en om m.m. av-

förmåner behandlas i kapitel 11 särskilt problematikentarsom upp-
för dem kortvariga arbeten och uppdrag.antarsom

de frågorI gäller beskattning förmåner skall utredaren ägnasom av
särskild uppmärksamhet åt förmåner utgår i samband med arbete isom
ideella föreningar frikallade frånär skattskyldighet enligtsom
7 § 5 lagen 1947:576 statlig inkomstskatt.mom. om

Betänkandets första del, kapitel omfattar2-7, frågor beskattningom
förmåner. Vi i denna del ställning till det behövertar förtydligasav om

vad med förmån och vilka betrakta anställdaär attsom avses som som
enligt bestämmelserna i kap.11 inkomstskattelagen. Förmåner av
mindre värde, utbildning under pågående anställning motion ochsamt

friskvård särskilda områdenär behandlas. Slutligen viannan tarsom
ställning tilläven beräkningen förmånsvärdet för fri kostom av

behöver förändras.

1.3 Avdrag för ökade levnadskostnader

Enligt direktiven har det i olika sammanhang hävdats att
bestämmelserna avdrag för ökade levnadskostnader, framför alltom
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tillämpa ochdubbel bosättning, svåravid tillfälligt arbete och är attatt
enhetlig.intebestämmelsernatillämpningskattemyndighetemas ärav

uppfattatsocksåavdragsrätten harolika tidsgränsema förDe som
medge avdragfinns skälgäller i vilka fall detoklara, särskilt det attnär

huvudsaki lagtexten. Iuttryckligenunder längre tid denän angessom
området.vägledande praxis påsaknas också

ekonomiskhar regellevnadskostnaderAvdrag för ökade storsom
långt fråntillfälligt arbeteskattskyldige vidbetydelse för den t.ex. ett

sådanteventuellt börjaInför beslutetden egentliga bostadsorten. ettatt
vilkenkunna förutse iavgörande betydelsedetarbete kan attvara av

deosäkerhetmedges.avdrag kan komma Enutsträckning att om
tidsbegränsat arbetebörjakonsekvensernaekonomiska t.ex. ettattav
arbetsmarknaden.önskvärd rörlighet påmotverkapå kanort enannan

utsträckningi vilkenskall således kartläggaUtredaren
vid ilevnadskostnaderavdrag för ökadebestämmelserna resaom

medför tillämpnings-bosättningoch dubbeltjänsten, tillfälligt arbete
bör lösas.eventuella problemförslag till hurproblem och lämna
för avdraggällerundersöka de tidsgränserUtredaren skall särskilt som

bedömadubbel bosättning,tillfälligt arbete ochför kostnader vid om
tillämpastillfälligt arbetebestämmelsernadet lämpligtär att m.m.om

månader pålängre tidbeträffande tjänsteresor än tre sammavararsom
för ökadefråga avdragförändringar ioch föreslå nödvändigaort om

för analysenUtgångspunktensådana tjänsteresor.levnadskostnader vid
naturlig rörlighet påmotverkabestämmelserna inte börskall att envara

levnadskostnaderför ökadedelbetänkandet Avdragarbetsmarknaden. I
behandlades särskilttillfälligt arbete SOU 1998:56vid tjänsteresa och

för ökadeavdragdå gällde förtvååriga tidsgränsden som
arbete.och tillfälligt Dentjänsteresalevnadskostnader vid

upphört gälla.bestämmelsen har attnumera
vid utrikesnormalbeloppenschablonbeloppenavdragsgillaDe --

framför alltgällerföremål för kritik.har också blivit Dettjänsteresa att
i olikaprisnivåema detillräckligt väl avspeglarnormalbeloppen inte
såväl kantillämpliga normalbelopphävdatsländerna. harDet att

överkompensation,underkompensationpåtagliginnebära som enen
problempåtalatgjorts.till vilket land Ettberoende på annatsom resan

i valutakursematill förändringarnonnalbeloppen inte hänsynär att tar
vilkafrågorvidare sikte påunder del kritikenåret. En tar omav

utrikesvidskall täckas med traktamentenakostnader lämpligensom
tjänsteresor.

normal-utsträckningundersöka i vilkenUtredaren skall därför
olikaprisnivåema i deinteför utrikes tjänsteresorbeloppen motsvarar

skall ocksåförändringar. Utredarenoch föreslå nödvändigaländerna
ytterligare kostnaderhänsyn tilldet finns anledningöverväga att taom
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vid beräkning norrnalbeloppens storlek vad sker enligtänav som
gällande bestämmelser.

En fråga utredaren skall bestämmelsernaöverväga ärannan som om
tjänsteställe från beskattningssynpunktutgör lämplig skiljelinjeom en

mellan i tjänsten och slag ellerresor annatresor av om en annan
avgränsning bör eller kan Utredaren skallgöras. i det sammanhanget
redovisa hur nuvarande bestämmelser tillämpas i praktiken och vilka
skattekonsekvenser bestämmelserna får för olika yrkesgrupper.

Betänkandets andra del, kapitel 8-17, innehåller frågor ökadeom
levnadskostnader Vi inleder denna del med ställning tillattm.m. ta om
det finns behov dels definition tjänsteresa, dels förändringav en av en

bestämmelserna tjänsteställe. dettaI sammanhang behandlasav om
beskattningskonsekvensemaäven för dem kortvariga arbetentarsom

eller uppdrag. efterföljandeI kapitel vi ställning tilltar om
bestämmelserna avdrag för ökade levnadskostnader vid tjänsteresa,om
tillfälligt arbete respektive dubbel bosättning behöver förändras på
något Ett kapitelsätt. särskilt ökadeägnas levnadskostnader som
uppkommit till följd tjänstgöring utomlands. Slutligen vi äventarav

problem berör bestämmelsernaett kostnader för hemresor,upp som om
inställelseresor och intervjuresor.
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Beskattning förmåner2 av

Gällande2.1 rätt

Inkomsttaxeringen2. 1

arvoden, kostnadsersättningar, pensioner, förmåner och allaLöner,
andra inkomster erhålls på grund tjänst skall intäkt,tassom av upp som

inte något i eller kap. inkomstskattelagen.8 11annatom anges
Förmån kost på allmänna transportmedel vid tjänsteresa ochav

frukost på hotell eller liknande samband underi med övernattning där
tjänsteresa skall inte kosten obligatoriskt ingår i priset förtas upp, om

eller övemattningen. Förmån kost vid representationtransporten av
skall inte heller intern gäller vidFör representation detta baratas upp.
sammankomster tillfälliga och kortvariga. försäkringFörmånärsom av

reseskydd under tjänsteresa skall inte tassom avser upp.
Förmån till eller från fartyg föreller kostnadsersättningav resa

sådan skall, med visst undantag, inte hos skattskyldigatasresa upp som
har sjöinkomst och fartyget logihar tjänsteställe. Förmånsom som av
ombord på fartyg skall inte hos skattskyldiga hartas upp som
sjöinkomst.

Förmån för privat bruk använda datorutrustningattav en som
arbetsgivaren tillhandahåller skall inte gäller dock baraDettatas upp.

förmånen väsentligen riktar sig till hela den stadigvarandeom
personalen på arbetsplatsen.

Förmån eller tjänst anställd får arbets-av en vara en som en av
givaren skall inte eller väsentligtjänsten ärtas upp om varan av

3 Med gällande regeringens beslutade lagrådsremiss förslag tillmedrätt avses
inkomstskattelag de förändringar i genomförtskommunalskattelagensamt som
efter regeringens beslut.
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utföra sinaskattskyldige skall kunnabetydelse för denatt
den anställde ocharbetsuppgifter, förmånen begränsat värde förär av

frånsärskiljasförmånen för den anställde inte svårighet kan nyttanutan
i anställningen.

personalvårds-skall inte MedPersonalvårdsförrnåner tas upp.
direktmindre värde inteförmåner förmåner är enav somavses

förenklare åtgärder skapaersättning för utfört arbete består attutan av
grund sedvänja inomtrivsel i arbetet eller liknande eller lämnas på av

fråga personalvårds-yrke eller den verksamhet det Somdet är om.som
anställde får bytaförmåner räknas inte rabatter, förmåner den utsom

till hela personalen,ersättning, fönnåner inte riktar sigkontantmot som
utanför arbetsgivarensden anställde fåroch andra förmåner som

betalnings-kuponger eller något motsvarandearbetsplatser genom
sådanapersonalvårdsfönnåner räknas blandTill annatsystem.

förtäring i samband med arbetetförfriskningar och enklare somannan
slagräknas också möjlighet till enklareinte kan måltid. Hitanses som

inom anläggningmotion och friskvård utövas somsom enav annan
personalstiftelseellerregelbundet disponeras arbetsgivaren av enav

arbetsgivaren, enligt abonnemangknuten till utövasär somsom
anläggningensoch betalas direkt denne tilltecknats arbetsgivaren avav

i ringa omfattninginnehavare, kollektiv eller i andra fallär naturav
den anställde.utövas av

tjänst från arbetsgivarenPersonalrabatt vid köp ellerav en vara en
företag i koncern skall inteeller något tasannat upp, om varansamma

gäller dock inteeller tjänsten i säljarens ordinarie utbud.ingår Detta om
för utfört arbete, överstiger denrabatten direkt ersättning störstaär en

grunder, uppenbartkonsument kan få på affärsmässigarabatt som en
sedvanlig i branschen eller lämnasöverstiger den personalrabatt ärsom

personalvårdsförmåner.i bestämmelsernapå sådant sätt som anges om
och sedvanliga jubileumsgåvor tillJulgåvor mindre värdeav

anställda skallMinnesgåvor till varaktigtanställda skall inte tas upp.
kronor och deninte värde inte överstiger 6 000gåvanstas gesupp, om

vissviss ålder eller efteri samband med den anställde uppnåratt en
anställning upphör, dock vid högstanställningstid eller när etten

gäller dockanställningen upphör. Bestämmelsentillfälle förutom när
ersättning.i eller kontantinte gåva lämnasom en pengar annan

väsentligform utbildning eller åtgärdFörmån i ärsom avav annan
fortsättaför den skattskyldige skall kunnabetydelse attatt
bli arbetslösförvärvsarbeta skall inte hos den riskerar atttas upp som

eller liknande iomstrukturering, personalawecklingpå grund av
fönnån frånverksamhet. gäller emellertid intearbetsgivarens Detta

anställdefåmanshandelsbolag, denfåmansföretag eller ärom
eller närstående till sådanföretagsledare eller delägare i företaget en
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Om arbetsgivaren enskild näringsidkareär gällerperson. en
bestämmelsen inte för förmåner till anställda närstående tillärsom
arbetsgivaren.

Förmån hälso- och sjukvård, tandvård och läkemedel skall tasav
förmånen hälso- och sjukvård eller tandvård i Sverigeupp om avser

offentligt finansierad. Fönnånenär skall inte dentassom upp om avser
hälso- och sjukvård eller tandvård utomlands, läkemedel vid vård
utomlands, företagshälsovård, förebyggande behandling eller
rehabilitering, vaccination betingas tjänsten, eller tand-som av
behandling har bedömts nödvändig med hänsyn till tjänstenssom som
krav för försvarsmaktens submarina eller flygande personal och för
andra med i huvudsak liknande arbetsförhållanden.

Förmån inom eller mellan Europeiska unionensav resa
medlemsländer eller EES-ländema till eller från anställningsintervju
skall inte Detta gäller också kostnadsersättning förtas sådanupp. resa
till den del ersättningen inte överstiger de faktiska resekostnadema och
för med bil inte överstiger krona1 och för50 varje kördöreresa egen
kilometer.

Ersättning för utgifter för flyttning skattskyldig på grundnär en av
byte verksamhetsort flyttar till bostadsort skall inteav tasen ny upp,

ersättningen betalas allmänna medel eller arbetsgivaren.om av av
Denna redogörelse omfattar inte samtliga bestämmelser skatte-om

fria förmåner. finnsDet ytterligare förmåner enligt bestämmelser isom,
kap.11 inkomstskattelagen, inte skall intäkt.tas upp som
Inkomster i skall värderas tillän marknadsvärdet.annat Medpengar

marknadsvärde det pris den skattskyldige skulle ha fåttavses som
betala på han själv skaffat sig motsvarandeorten tjänsterom varor,
eller förmåner kontant betalning.mot

Särskilda bestämmelser värdering finns i 60 kap.om
inkomstskattelagen för bland kostförrnån. En sådan förmån skallannat
för hel dag beräknas till belopp avrundat till tiotal kronorett närmaste

250 genomsnittspriset imotsvarar Sverige förprocentsom av en-
normal lunch. Förrnånsvärdet för lunch eller middag 40är procent av
värdet för kostförmån för hel dag. Förrnånsvärdet för frukost är
20 värdet för kostförmån för hel dag.procent av

2.1.2 Avdrag för preliminär skatt

betalarDen ersättning för arbete skyldig skatteavdragut är göraattsom
enligt bestämmelserna i skattebetalningslagen 1997:483. Skatteavdrag
skall från kontant ersättning förgöras arbete. Med kontant ersättning
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Även skallskatteavdrag inte görasförmåner.inte utgivnalikställs om
kontantförutomarbetstagareskall förförmånerfrån utgivna som,en

efterberäknasskatteavdragetförmåner,får andraför arbete,ersättning
kontantafrån denvärde ochsammanlagdaförmånemas göras

ersättningen.
detdet kanskall inteSkatteavdrag attantasgöras somom

inteinkomståretunderbetala tillutbetalaren kommer mottagarenutatt
ellerfysiskutbetalaren etttill kronor. Näruppgår 1 000 är personen

näringsverksamhetutgift dennesiintedet utgivnadödsbo och utgör
ersättningensammanlagdadenskatteavdrag inteskall göras om

kronor.understiger 10 000

gifterKontrollupp1

skattepliktig intäktbland förmånerKontrolluppgift utgörannat somom
självdeklaration och1990:325lagenskall, enligttjänst omav

Kontrolluppgiftförmånen.denkontrolluppgifter, lämnas utgettsomav
ellerbonusrabatt,i formtjänstskattepliktig intäktavseende avav
skallliknande,kundtrohet ellergrundpåförmån, ut avsom gesannan

liggerkostnaderdestått förslutligt hardendock lämnas somav som
dennågon ärdenne änför förmånen,till grund är somannanom
för denskall lämnasKontrolluppgiftskattskyldig för förmånen. som

utgivenskallkontrolluppgiftenochskattepliktig förmånfått tahar upp
preliminär skatt.avdrageneller förmånersättning samt

denförmånskall utgivenkontrolluppgiften oavsettI tas omupp
kostnaderersättning föreller utgjortellerutgått kontant sättannat

förersättningbetalatharbetalat. Om mottagarenmottagaren ensom
belopp.ersättningens Detmednedförmånsvärdetskallförmån, sättas
skallbilförmånförmånerandrasammanlagda värdet än angesav

särskilt för sig.
föreläggandeefterförstföreliggerUppgiftsskyldighet av

anledningmedoch förmånersättningbeträffandeSkattemyndigheten av
haft lägrefått,sammanlagtdettillfälligt arbete, ettmottagarensomom

fysiskutgivarenhelaför året. Närkronor ärvärde 100än personen
näringsverksamhetomkostnad iinteutgivnadödsbo och deteller utgör

haftsammanlagtdet utgivnauppgiftsskyldighet ettföreligger inte när
kronor.värde 000lägre 1än



SOU 1999:94 Beskattning förmåner 59av

2. 1 Socialavgifterj

Underlag för beräkning arbetsgivaravgifter enligt lagenär,av
1981:691 socialavgifter, vad arbetsgivarenom under åretsumman av
har lön iutgett eller ersättning försom utfört arbetepengar ellerannan
eljest med anledning tjänsten, dock inte pension, ellerav andra
skattepliktiga förmåner.

Vid bestämmande avgiftsunderlaget skall bortses frånav ersättning
till och arbetstagare ersättningenen undersamme året inte uppgåttom
till 1 000 kronor.

1.5 Pensionsgmndande inkomst

Lön eller ersättning i eller skattepliktigannan förmånpengar annan är
pensionsgrundande inkomst enligt lagen 1998:674 inkomst-om
grundad ålderspension.

2.2 Rättsutvecklingen

Före den 1 januari 1988 innehöll skattelagstiftningen endast
knapphändiga bestämmelser beskattning förmåner.om av
Beskattningen byggde på principen alla förmåneratt utgått försom
tjänsten skulle likställas med kontant lön och till beskattning.upptas
Värdering förmånema skulle ske tillav pris, dvs.ortens
marknadsvärdet. Bestämmelserna kompletterades med anvisningar och
föreskrifter utfärdade ÅrRiksskatteverket. 1946 hade undantagav från
skatteplikt införts vad gällde förmån hälso- och sjukvård prop.av
1945:83. Förmån fri sjuk- eller tandvård skulle inteav tas upp som
intäkt eftersom beskattning ansågs stridaen skattefömiåge-mot
principen. Som kommer framgå nedan infördesatt år 1956 skattefrihet
för förmåner mindre värde förmånen inte kundeav ha varitom antas
avsedd direktatt utgöra vederlag för utfört arbete.

Förrnånsbeskattningskommittên lämnade under 1980-talet två
betänkanden, Beskattning naturafönnåner ochI Ds Fi 1985:13av
och Ds Fi 1986:27. Dessa betänkanden låg delvis till grund för den
lagstiftning och de väsentliga förändringar genomfördes 1988som
prop. 1987/88:52. Fönnånema korn delas in i två kategorier;att
personalvårdsförmåner och övriga naturaförmåner. Personalvårds-
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kostnaderoch vilkaanställdeskattefria hos denförmånema, varsom
intedeblandkännetecknadesavdrag för,arbetsgivaren fick attannat av

ställetiför utfört arbetedirekt vederlagavsedda utanatt ett varvar vara
trivselformåner påHit hördepersonalvård.led i arbetsgivarens t.ex.ett

ochutbudi arbetsgivarenspersonalrabatterarbetsplatsen och av varor
och förmånpersonalvårdsfönnånernaturaförmånertjänster. Andra än

fri ellerförmånerskattepliktiga. vissaFörsjukvård skulle varaav -
med vadinfördes, i likhetsemesterbostadlunch ochsubventionerad -

enligtvärderingbestämmelserför bilförmån,redan gällde omsom
600-kronorsregeln,den s.k.tillfälle infördesVidschablon. ävensamma

nedan.utförligarevilken redovisas
förändringarinte någraSkattereforrnen medförde större av

intressantavidkommandeför vårtförmånsbeskattningen. Den mest
600-kronorsregeln slopades.förändringen attvar

för utredning.föremålförmåner varithar vissaEfter skatterefonnen
gjordetjänsteinkomstbeskattningUtredningen översyn avenom

1992:57personalvårdsfönnån SOUochreglerna kostfönnån samtom
1993:44.personalvårdsfönnån SOUresefönnån ochbostadsförrnån,

friförmånbehandladeförmånerbeskattningUtredningen avavom
arbetsredskap o.d.personalrabatter,sjukvårdhälso- och avm.m.,

1994:98.reseförrnåner SOUanställde ochför denbetydelse
uppsägningsamband medibeskattning förmånerUtredningen avom

allmänhetiutbildningbehandlade förmånoch utbildning samtm.m.av
tillhar lettdel förslagenpersonalavveckling SOU 1995:94. Envid av

kommunalskattelagen.ändringar av
avseende derättsutvecklingendetaljerad redogörelseEn avmer

undernedanåterfinnsdetta betänkandebehandlas ifrågor som
respektive kapitel.
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3 Begreppet förmån

Förslag: Någon definition införs inte.

Enligt direktiven skall utredaren överväga det behöver tydliggöras iom
lagstiftningen vad med skattepliktig fönnån.som avses Av
inkomstskattelagen framgår förmåneratt erhålls på grund tjänstsom av
skall intäkttas i inkomstslaget tjänst.upp Begreppetsom förmån har
förekommit inom skattelagstiftningen alltsedan kommunalskattelagen
infördes år 1928. lagenI socialavgifter förekom tidigare begreppetom
naturafönnån i samband med skattereformen infördesmen begreppet
förmån i dennaäven lag för härigenom åstadkommaatt enhetligen
betydelse. Någon utförligare definition begreppet har inteav
förekommit.

överväganden3.1 och förslag

Det första vi har ställning tillatt ta det finnsär behov iettom attav
inkomstskattelagen tydliggöra vad med begreppet förmån.som avses
Av avgörande betydelse för detta ställningstagande vi huranser vara
det nuvarande beskattningsystemet fönnåner uppbyggt.av är Detav är
idag inte särskilt angivet vilka förmåner skattepliktiga.är I ställetsom

det vilka förmåner skallanges skattefria. Undantagensom ärvara
nödvändiga eftersom utgångspunkten förmånerär skattepliktiga.att är
Förmåner arbetsgivaren kan skildautgersom slag. Det kanvara av vara
fråga vardagliga ting, såsom fri frukt ochom kaffe under arbetstid till
förmåner med betydande värde, såsom fri bostad, datormer och gåvor

allehanda slag. En förmån kan alltsåav i princip bestå all slagsav
egendom arbetsgivaren ochsom ut på grund detger utsom ges av
anställningsförhållande föreligger mellan arbetsgivarensom och den
anställde. Det nämnda vill visa det kanatt mycket vanskligtvara att
definiera vad med förmån. Det nuvarandesom avses medsystemet att
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skattepliktigaskall ärinteförmånervilkasärskilt reglera varasom
motiveratkandetändåViföredra.meningenligt vår attatt varaanser

förprincipernagenerellaför deredogörakapiteli dettaatt
dessaVikteninte.ellerföreliggerförmånbedömningen avenav om

frågangällertydlighet detmedframgå närprinciper kommer störreatt
betraktaanställningpågåendeutbildning under är att ensomom

uppmärksammade påblivitviproblemförmån eller inte. Ett annat som
skattefriabestämmelsernaomfattasvilkafråganär omavsomom

i kapitelviåterkommerproblematikförmåner. Till denna
intäkts-förmånskall talaöverhuvudtagetFör att somomman

kontanter.fråga ändettaförutsätter är annatbegrepp att om
och fallerskattepliktigaprincipkontanteri formErsättningar ärav

utgivna fördetbehovförrnånsbegreppet. Harutanför ettmottagaren av
mening. Dettai lagensförmånnågonföreligger inteutförandetjänstens

detdet kanviskall ske. Sombeskattning inteinnebär någonatt ser
det utgivnaeftersomsituationer ävensvårbedömbarahärvid uppkomma

starka desåinslagen vägerde privataprivat. Om är attutnyttjaskan
förmånskattepliktiguppkommerför arbeteti ochbehovetäntyngre en

undantag. Attuttryckligtfinnssåvida det inte ettskall beskattas ettsom
detsidan inteandrautesluter åhandenför attvärdebegränsat privat är

till förmån.hänföravadfaller utanförutgivna är attsom
detskall beskattasförmån närvisaDetta närmast att ensynes

denfinansieringformbetraktautgivna ärsnarast att avavsom en
uppkommitfråga ärlevnadskostnader. Enprivataanställdes som

skallförekommakanlevnadskostnadeninbesparing ihuruvida den som
redovisade synsättetförmån. Detskattepliktig omovananses som en

blivitlevnadskostnaderanställdes privataprincip dendet i är somatt
iinbesparingtydaskulle ävenfinansierade attnärmast en

skattepliktigbetraktaskulleprimärtlevnadskostnaden att som envara
deskillnadtillemellertid inte motinbesparingförmån. En är -

objekt.utgivetarbetsgivarenbeskattningsbaraförmåner är ett avsom -
omständigheter. Detandraföljdindividuellstället högstiDet är aven

skulle stridabeskattning intesådan motifrågasättaskan även om en
medföradessutomskullebeskattningskatteförmågeprincipen. En

detuppfattningbestämdavårtillämpningsproblem. attDetavsevärda är
alltför långtbestämmelsernanuvarandedetänjaskulle att omvara

inbesparing ieventuellpå såskulle tolkasdessa sätt att en
beskattning.tillskullelevnadskostnaden tas upp

betraktasskallövernattning närhuruppkommitfrågaEn är ensom
deninomtjänsteresabekostnad underarbetsgivarensdenna sker på en

skattepliktigbetraktasSkall dettaverksamhetsorten.vanliga ensom
harövernattningdet interäckeravdragsrättbostadsförrnån För att
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företagits denna måste dessutom har företagits utanför den vanligautan
verksamhetsorten. tillAtt avdrag för ökade levnadskostnader interätt
föreligger innebär inte automatiskt beskattning skall ske såsom föratt
förmån. Det fråga helttvå olika beskattningsfrågor skallär ochom
också behandlas isolerade från varandra. förhållandetDet att
avdragsrätt skulle förelegat den anställde haft kostnaden inteärom en
omständighet avgörande för förmånen skall beskattasär ellersom om
inte. Det avgörande för denna fråga huruvida övemattningen skett iär

Ärtjänsten eller inte. det fråga övernattning mellan två kursdagar ärom
det fråga övernattning i tjänsten. Denna övernattning kan inteom en
betraktas bostadsfönnån till avdrag för ökaderättoavsettsom en om
levnadskostnader föreligger eller linjeDenna välstämmer överens
med vår redovisade uppfattning bestämmelserna vadattovan om som

förmån skattepliktig inte fårutgör alltför vidsträcktären som ges en
tolkning.

Sammanfattningsvis det uppfattningvår med nuvarandeär att
utformning regelsystemet skulle inte definition vad skallav en av som

skattepliktig förmån in. definitionutgöra En skulle medanses en passa
nödvändighet bli allmänt hållen för täcka den mångfaldatt av
situationer kan uppkomma. Redan definition följerutansom av
regelsystemet förmån endast gäller värden inteatt utgörssom av
kontanta ersättningar och i anställnings- eller uppdrags-utges ettsom
förhållande. Något behov definition vi inte heller ha gjortav en anser
sig gällande och föreslår inte någon ändring i det grundläggande

för beskattning förmåner.systemet av
Bestämmelser värdering förmåner återfinns i kap.60om av

inkomstskattelagen. Huvudregeln förmånen skall värderas tillär att
marknadsvärdet, bil- och kostförmåner skall värderas enligtt.ex.men
schablon. den skattskyldigeNär har erlagt ersättning täcker helasom
eller del kostnaden för det utgivna denna del inte betraktaär attav som

fönnån. Bestämmelserna värdering bil- respektiveen om av
kostförmån kan emellertid uppfattas med förmån skallattsom avses

den del ersättning har lämnats för.även skulle därförDet finnassom
skäl terminologin i kap. inkomstskattelagen.60överatt Detta ärse
emellertid inte fråga omfattas direktiven och det har inteen som av
heller varit möjligt inom för detta uppdrag företaatt översynramen en

värderingsreglema.av

Förmåner3 19-1532
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4 anställdBegreppet

Med anställdFörslag: respektive arbetsgivare likställs i kap.11
inkomstskattelagen uppdragstagare respektive uppdragsgivare om
inte något annat anges.

föreligger inteDet några enhetliga begrepp för utgivare respektive
Ävenförmåner. avsaknaden enhetliga begrepp intemottagare av om av

problem i direktiven vi det finns skälär omnämnsett att attsom anser
genomgång gällande och lägga fram påvårgöra närmare rätten av syn

problematiken och eventuellt föreslå förändringar.

Överväganden4.1 och förslag

Förmåner erhålls på grund tjänst skall intäkt,tassom av upp som om
inte något i kap. inkomstskattelagen. Med tjänst11annat anges avses,
enligt kap.10 1 § lag, anställning, uppdrag ochsamma annan
inkomstgivande verksamhet varaktig eller tillfällig Fönnånernatur.av

uppdragstagare erhåller således skattepliktig intäkt, såvidautgörsom en
inte i kap. inkomstskattelagen.11 kapitlet innehållerDetannat anges

bestämmelser med innebörd vissa skallersättningaräven att tas upp
intäkt.som
vissa bestämmelserI undantar förmåner från beskattningsom

förekommer begreppen anställd och arbetsgivare. Fråga dettaär om
innebär bestämmelsen inte tillämplig det föreliggerär näratt ett
uppdragsförhållande. anställd infördes första inomBegreppet gången
förmånsbeskattningens område eller tjänstår 1988. Förmån av en vara

anställd får arbetsgivaren s.k. arbetsredskap skall undersom en av
förutsättningarvissa inte till beskattning. Vidare skall julgåvor,tas upp

sedvanliga jubileumsgåvor och minnesgåvor till anställda inte tas upp.
dessutom särskilt föreskrivet skattefriheten förDet utbildning iär att

samband med personalavveckling inte gäller förmån från
fåmansföretag eller fåmansägt handelsbolag den anställde ärom
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företagsledare eller delägare i företaget eller närstående till sådan

person.
deI övriga bestämmelser finns, inte vilkaomnämnssom personer
förmånen skall ha utgått till för den skall skattefri. Enattsom vara

fråga uppkommer vilka betraktaär är attsom personer som som
anställda det skall någon åtskillnad det integörassamt när ärom
särskilt föreskrivet förmånen skall ha tillutgått anställd. Kanatt t.ex.en

styrelseledamot anställd Kan uppdragstagare ien anses som en
allmänhet betraktas anställd och därigenom kunna erhålla t.ex.som en
skattefri julgåva från varje uppdragsgivare

Bestämmelser har införts möjliggör arbetsgivareattsom en
tillhandahåller datorutrustning för privat bruk någonutan att
förmånsbeskattning sker. förutsättning för dettaEn blandär annat att
förmånen väsentligen riktar sig till hela den stadigvarande personalen
på arbetsplatsen. förarbetena 1996/972173Av 60 framgår blands.

följande.annat

Med kravet erbjudandet skall väsentligen gälla hela den stadigvarandeatt
personalen på arbetsplatsen bör i första hand förstås erbjudandet skallatt
komma alla tillsvidareanställda till del. skattefrihetFör bör inte krävas att
erbjudandet också skall gälla vid olika tidsbegränsade anställningar, t.ex.
vikariat, praktikarbete eller feriearbete. Däremot omfattas dessa av
skattefriheten arbetsgivaren erbjuder dem lånedatorer. Omom en person

tillhör den stadigvarande personalen blir uppsagd bör han eller honsom
också under uppsägningstiden tillhöra den stadigvarande personalen.anses
Uppdragstagare omfattas inte bestämmelsen.av

Uppdragstagare skulle enligt ordalydelsen i propositionen huvudöver
inte omfattas skattefriheten. Fråga emellertid dettataget är ärav om en

korrekt tolkning bestämmelsen. Bestämmelserna i inkomstslagetav
tjänst får omfatta alla skattskyldiga uppbär någon formanses som av
ersättning skall beskattas i detta inkomstslag. lagtextenAv framgårsom
det inte uppdragstagare skulle undantagna från bestämmelsenatt vara

skattefria lånedatorer. aktuella stycket från förarbetenaDet tarom upp
frågan vilka skall omfattas den stadigvarandeom som anses av
personalen. inte omfattasDe den stadigvarande personalensom av
behöver inte bli erbjudna lånedatorer för skattefrihet skall föreliggaatt
för denna rimlig tolkningEn den sista meningen attgrupp. av om
uppdragstagare inte omfattas bestämmelsen enligtär attav oss
uppdragstagare inte omfattas uttrycket "den stadigvarandeav
personalen" och således inte behöver bli erbjudna lånedatorer för att
skattefrihet skall föreligga för övrig personal. Om uppdragstagareen
blir erbjuden sådan dator bör denna betrakta skattefriatten vara som en
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förmån. sådan tolkning förenlig lagtexten inteEn med och kräverär
författningsändring.någon

anställd förekommer också i bestämmelseBegreppet den ärsom
tillämplig vid anställds förvärv värdepapper. uttryckligenDet ärav

med anställda jämställs styrelseledamöter och styrelse-nämnt att
suppleanter. Bakgrunden till detta lagrådet, med anledningatt attvar av
förslaget remitterats dit, uttalade l984/85z80 följande.prop 45s.

Enligt vad uttalas departementschefen bör ledamöter i bolagetssom av
styrelse hänföras till kategorin framståranställda. emellertidDet som
tveksamt huruvida sådant uppdrag styrelseledamotskap innefattar kansom
inbegripas under begreppet anställning. vad åsyftas medFör att som
säkerhet skall uppnås förordar lagrådet särskild bestämmelseatt en
meddelas. Regeln lämpligen bör omfatta styrelsesuppleanter kanävensom

fjärde stycke och följande Vidlydelse:upptagas ett nyttsom ges
tillämpning denna anvisningspunkt jämställs styrelseledamot ochav
styrelsesuppleant med anställd".

gjordaDen genomgången visar det inte uppenbart vilkaäratt som
omfattas respektive undantag från skatteplikt. Riksskatteverket harav
också i rekommendationerna för taxeringsåret 2000 RSV S 1998:40
uttalat följande.

i dessaDe rekommendationer använda begreppen arbetsgivare ochm.m.
anställd normalt uppdragsgivare eller utgivareävenavser arman av
förmån uppdragstagare eller förmån. finnsDetsamt mottagareannan av
emellertid situationer där likhetstecken inte kan mellan de olikasättas
begreppen. Frågan måste därför särskilt beaktas det i det enskilda falletnär
gäller uppdragsgivare inte möjligt uttömmande iDet äretc. atten ange
vilka situationer likhetstecken inte kan sättas.som

För ytterligare belysa frågeställningen skallatt även nämnas att
Riksskatteverket i rekommendationerna för taxeringsåret 1999 RSV

följande.1997:18 uttalade

i dessa rekommendationer använda begreppen arbetsgivare" ochDe m.m.
"anställd" uppdragsgivare eller utgivare fönnånäven samtavser arman av
uppdragstagare eller förmån.mottagarearman av

skallHur lösa de problem föreligger beträffande fråganman som om
vilka omfattas bestämmelserna skattefria förmåner Ettsom av om
alternativ skulle kunna använda sig det begreppattvara av som
används inom socialförsäkringsområdet. Som inkomst anställningav
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för utförtförmånerskattepliktigaersättning i eller andraräknas pengar
emellertid intealternativ viform pension.arbete i Dettaän anserannan

intefönnåner. kanskattefria Detin i systemet meranses varapassa om
beträffande vadfinnsklargörande den definitionän avsessomsom

med tjänst.
skattefriabestämmelsernaalternativEtt är attannat att omange

detta skulleskäl förför uppdragstagare. Ettförmåner inte skall gälla
möjlighetdärigenomuppdrag ochkan ha flera attattvara en person
anställd kanflera skattefria förmåner. Enerhålla ärperson som
möjlighetoch därigenomemellertid också ha flera anställningar att

intesåledesarbetsgivare.skattefria förmåner från varje Dettaerhålla är
ochkategorin uppdragstagareenbart gäller förproblem ärett som

uppdragstagareskäl till låtainte tillräckligtenligt vår uppfattning attett
generellt undantatillandra skälutanför Några"stå systemet". att

funnit.vi inte hellerskattefria förmåner haruppdragstagare från
förskattefrihetenenligt meningUtgångspunkten bör vår attvara

såvida inte någotfortsättningsvis skall,förrnånema annatäven anges,
inkomstslagetbeskattas iskattskyldigagälla samtliga kategorier som

ihar inteanställddär begreppettjänst. bestämmelserDe nämns
ställetfår iuttryckligen undantagit uppdragstagare. Detförarbetena

lagtexten,bakom utformningenandra skäl liggerantas avvara som
sjukvård hadeochfri hälso-språkliga. det gäller förmånNärt.ex. av

och sjukvårdhälso-den innebördenbegreppet anställd bland attannat
skulledetanställdes familjtill i deninte skulle kunna någon utanutges

anställde.till den Avdirekt riktade sigfråga vårdenbart somvara om
framgår följande.förarbetena 1994:98 103-104SOU s.

anställdesockså för denarbetsgivarenkan förekommaDet att svarar
kansjukvård. Arbetsgivarenhälso- ochfamiljemedlemmars utgifter för

anställdesomfattar denförsäkringteckna ävent.ex. somen
ersättning för tjänsten börEftersom förmånenfamiljemedlemmar. är en

redan medförhållandetförmånen.anställde beskattas för Dettaden är
fönnånsbeskattning enbartfrånundantagetnuvarande regler eftersom

gäller den anställde.
torderehabiliteringsåtgärderarbetslivsinriktadeFöretagshälsovård och

Arbetsgivarensanställda.riktas andra företagetsinte kunna änmot ansvar
saknas skälanställda.områden gäller endast de Detpå dessa ävenatt

företagshälsovård ochförmån friden anställdes familj frånundanta av
arbetslivsinriktad rehabilitering.

rehabiliteringsåtgärder harochgäller andra behandlings-detNär
motiverats bl.a.anställdes förmånerfrån beskattning denundantaget av

4 kommunalskattelagen.i bEnligt lydelsen 32 § 3 mom.
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med det naturligt arbetsgivaren i olika situationer störreär ettatt att tar
inteför den anställdes rehabilitering motiv föreligger..Dessa näransvar ....

gäller den familjemedlemmar.det anställdes
Sammanfattningsvis bör de generella skattereglema tillämpas när

förmånema riktar sig till den anställdes familj. innebär fönnånemaDet att
skall beskattas och därvid värderas till marknadsvärdet i regelsom

arbetsgivarens kostnader för åtgärderna.motsvarar

med anställd i denna bestämmelse harSyftet använda begreppetatt
familjemedlemmar frånsåledes varit undanta den anställdesatt

särskilttillämpningen och har, enligt vår uppfattning, inte varit att
uppdragstagare.undanta
enda regel någorlunda uttryckligen undantar uppdrags-Den som

den redovisade bestämmelsen skattefria datorer.ärtagare ovan om
kommit till uttryck i lagtexten,Såsom har detta emellertid intenämnts

i mening förarbetena. det inte finns någotenbart i Vi attutan en anser
bestämmelse skall gälla förhållbart skäl till inte dennaävenatt

inte kravuppdragstagare. Dock skall det något ävenattvara
i likhet med gäller för visstidsanställda,uppdragstagare, vad t.ex.som

bli erbjudna möjligheten låna datorutrustning för privat bruk.skall att
undantaVi det inte finns anledning generelltnågonatt attanser

skall framgåuppdragstagare från någon skattefri förmån. dettaFör att
bestämmelse med innebördmed tydlighet bör det införasstörre atten

anställd och arbetsgivare likställs i kap. inkomstskattelagenmed ll
uppdragstagare respektive uppdragsgivare inte något annat anges.om

anställd förvärv bör, iMed enligt bestämmelsen värdepapperom av
enlighet med vad gällt sedan dess införande, bara likställassom
styrelseledamöter och suppleanter.

bestämmelser utformade det övrigaVissa på sådantär sätt attett av
förutsättningar framgår skattefriheten inte kan gälla för denatt
skattskyldige i det enskilda fallet, oberoende denne är attomav
betrakta eller exempel på dettaanställd uppdragstagare. Ett ärsom
möjligheten till förmån minnesgåvor. denna förmån skallFör attav

denskattefri krävs den riktar sig till varaktigt anställdaatt samt attvara
i samband med vissa tillfällen. ligger i sakensDet attutges natur en

beskattningskonsekvenser.sådan gåva i vissa fall inte kan utanutges
sin tillexempel på förmån till inte kanEtt natur utgesannat en som

samtliga förmånskattskyldiga beskattningskonsekvenser ärutan av
Ävenutbildning i personalavveckling. uppdrags-samband med om

likställs nödvändigtmed anställd vi inte det är atttagare attanser
detsärskilt undanta uppdragstagare från de bestämmelser där av

för blandkriterierna för skattefriheten framgår den inte kan gällaatt
uppdragstagare.annat en
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börutgångspunktenSammanfattningsvis vi således attatt varaanser
anställda och uppdrags-gälla bådeskattefriheten för förmåner skall
inkomstskattelagen elleri kap.såvida inte något llannattagare, anges

kan omfattas.uppdragstagare inte Iframgårdet förutsättningarna attav
bestämmelseinförasvi det börklargörande syfte att somenanser

uppdragsgivare medanställdmedlikställer uppdragstagare samt
arbetsgivare.

inkomstskatte-kap. ochändringar i 1 15Förslaget föranleder 11
lagen.



SOU 1999:94 71

Förmåner mindre värde5 av

Förmåner mindreFörslag: värde vid särskilda tillfällenutgesav som
skall inte intäkt.tas upp som

de grundläggande tankarnaEn bakom skattereformen attav var
beskattningen arbetsinkomster skulle inriktas enhetligmotav en mer
och neutral beskattning. då gällande 600-kronorsregeln inomDen
förmånsbeskattningens område ansågs inte leva till dessa krav ochupp
slopades bland den anledningen. Enligt direktiven skallannat av
utredaren undersöka finnsdet behov återinföra särskiltatt ettom av
undantag för förmåner mindre värde. detta kapitel vi ställningI tarav
till finnsdet skäl införa sådan bestämmelse och så ärattom en om
fallet, vilket utseende sådan bestämmelse bör ha.en

Rättsutvecklingen5.1

skattefrihet för förmåner mindre värde iutgått änannatav som pengar
infördes 1956. Förmånen skattefri den kunde inte ha varitantasvar om
avsedd direkt vederlag för utfört arbete prop. 1956:150utgöraatt

330-335. bestämmelse i kommunalskattelagenDennas.
kompletterades med bestämmelse i den då gällande taxerings-en
förordningen innebar uppgiftsskyldighet inte förelåg förattsom
förmåner, det sammanlagt från den uppgifts-mottagarenom som
skyldige åtnjutit efter avdrag för vederlag uppenbarligen inte hade ett
värde 400 kronor för helt år räknat. belopp höjdesDettaöverstegsom

till kronor1974 600 prop. huvudsakliga1973:106. Det syftet attvar
möjliggöra smärre förmåner i och liknande skulleinteatt natura
behöva till myndigheterna. skulleOm något vinnasrapporteras genom

inskränka arbetsgivamas uppgiftsskyldighet ofrånkomligtdetatt attvar
parallellt ändra de materiella bestämmelserna. Departementschefen
underströk det angivna beloppet valt med tanke på vadatt var som
enligt de då bestämmelserna i kommunalskattelagen kunde blinya
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bedömt skattefritt. framhölls emellertid fastställdaDet detattsom
beloppet i taxeringsförordningen inte innebar någon för värdet pånorm
de intäkter undantogs från beskattning. Vad attsom som var anse som
skattefritt förbehölls praxis med hänsyn tillavgöraatt
omständigheterna i det särskilda fallet. innebar inte någon generellDet
skattefrihet för förmåner värde understeg kronor400 endastutanvars

generell underlåten uppgiftsskyldighet. praktiken tillämpadesIen
emellertid bestämmelsen, i enlighet med Riksskatteverkets anvisningar,
på så skattskyldighet inte föreligga föransågs s.k. trivsel-sätt att
förmåner inte skulle på kontrolluppgift.som anges

Förmånsbeskattningskommitténs betänkandeI Beskattning av
naturaförrnåner FiI Ds 1985:13 85-86 redogörs för den kritiks. som
hade riktats nämnda regelsystem. Samtliga berörda förmåner blevmot
skattepliktiga 600-kr0norsgränsen uppnåtts. gällde ocksåDettanär om

och de särskilda förmånema förhållandevisvar en av var
Ävenbagatellartade. andra olägenheter ansågs uppkomma 600-när

kronorsgränsen passerades. Skatteplikt inträdde då också för redan
under inkomståret tidigare åtnjutna förmåner. riktig tillämpningFör en

källskattereglema borde förmåns karaktär skattepliktig ellerav en av
skattefri kunna bedömas vidredan den tidpunkt då förmånen utgick.
Det hävdades också den anställde borde ha möjlighet bedömaatt att
frågan Skatteplikt för naturaförmånen redan innan han tog emotom
förmånen. föreslogKommittén bestämmelsen skulle slopas. Dettaatt
skulle, enligt kommittén, inte till förmånerleda beskattning av vars
värde understeg kronor eftersom detta belopp500 var
skattemyndighetemas s.k. ambitionsnivå. förslaget riktades starkMot
kritik från flertal remissinstanser.ett

lagstiftningGenom första gången tillämpades vid 1989 årssom
taxering prop. 1987/88:52 infördes i kommunalskattelagen47-50s.
bestämmelser gjorde åtskillnad mellan personalvårdsförrnåner ochsom
andra förmåner. underlätta för arbetsgivarenFör dra gränsenatt att
mellan skattefri personalvård och skattepliktig naturafönnån skulle
gälla förmåner inte skulle intäkt fönnånemasatt tas upp som om
sammanlagda värde förår anställd högst kronor. Vid600per en var
tillämpningen skulle hänsyn till det sammanlagda värdettas av
förmåner utgått från och arbetsgivare och till dennesom en samme
knuten personalstiftelse. bestämmelse skulle inte tillämpasDenna för
förmåner bil eller måltid för vilka gällde särskilda bestämmelser ochav
inte heller frågai förmåner den anställde fått åtnjuta utanförom som
arbetsgivarens arbetsplatser betalning med kupong ellermot annat
motsvarande betalningssystem.
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följande.Departementschefen anförde i förarbetena s. 49

s.k. 600-kronorsregeln bör slopas.Kommittén har den nuvarandeattansett
inteför bagatellartade förmånerRegelns innebörd skattepliktär att mer
kr.för år inte överstiger 600föreligger deras sammanlagda värde ettom

åretskräver summering vidKommittén sådan regelatt enmenar en som
förarbetsgivaren månadsvis skallslut inte in i därett system svarapassar

och arbetsgivaravgifter.samordnad uppbörd preliminär skattaven
iliberal taxeringspraxisKommittén med ävenattmenar man en

bagatellartade förmåner. Därmedframtiden kan undvika beskattaatt
taxeringsnämndenhänvisar till bestämmelsen i rätt att..s0m german ... .

avvikelsenavvikelse från självdeklarationunderlåta beslutaatt en omom
ganskaRemissinstansema har riktatskulle endast mindre belopp. enavse

Kritiken jag till viss del kankraftig kritik förslaget i denna del.mot som
under uppbördsansvar redaninstämma i går på arbetsgivareut att en som

bedömning i skattepliktsfråganuppbördstillfället skall riktigvid göra en
framtida ställningstagandeinte skall behöva beroende ett avvara av

den nuvarande 600-skattemyndighetema. regel motsvarandeEn
kronorsregeln bör finnas kvar.

nuvarande regeln utformadbör denDen vara som ensom
från förstaså förmånema blir beskattade kronangränsbeloppsregel att om
Regelns syfte intesammanlagda värde överstiger gränsbeloppet.deras är

underlätta för myndigheterna,öka det skattefria området utan attatt
skattskyldiga så de i många fall slipperarbetsgivarna och de göraatt en

skattepliktsfrågan. Gränsbeloppet kan lämpligen bestämmasbedömning i
till kr.600

skattereformen. Föredragande statsrådslopades vidBestämmelsen
anförde 1989/902110, del följande.prop. 333s.

och neutralInriktningen skatterefonnen enhetligmot en merav
förmåner skilda slagbeskattning arbetsinkomster innefattande avav

ha kommit i läge.medför frågan 600-kr0norsregeln får ett nyttatt om anses
ägnadframstår denna bestämmelse i sigdessutom tveksamtDet ärsom om

personalvårdsförmåner ochmellanunderlätta gränsdragningenatt t.ex.
med till denförmåner skattepliktiga. bl.a. hänsynDetär är,som

vissa förmåner skalluppstramning jag föreslår förutsättningarna för attav
slopandehänföras till personalvård, inte uteslutet 600-kunna att ett av

åtskillnad i framtiden.kronorsregeln i själva verket kan bidra till klarareen
och förmånerföreslår alltså 600-kronorsregeln ..slopasJag attatt ... .

från skattepliktpersonalvård eller särskilt undantagnainte utgör ärsom
frånbeskattas första kronan.
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Till skattepliktig inkomst räknas inte tävlingsvinst inte hänför sigsom
till anställning eller uppdrag och i formutgår kontantänsom annan
eller därmed likställd ersättning, vinsten minnesföremål ellerom avser
värdet inte överstiger prisbasbelopp0,03 avrundat till närmaste
hundratal kronor 1 kronor vid100 1999 års taxering.

Denna bestämmelse infördes med anledning slopandetattav av
600-kronorsregeln medföraansågs konsekvenser intesom var
önskvärda. Föredragande statsråd anförde s. 333 följande.

På område får dock slopande regeln mindre tilltalandeett ett av
konsekvenser. syftar här på de Riksidrottsförbundet påtaladeJag av
effekterna. närvarande gäller enligt anvisningarFör utfärdats RSVsom av

tävlingsvinster i samband med idrottslig verksamhet i viss utsträckningatt
undantagna från skatteplikt. Undantaget bl.a. medaljer, plaketterär avser

0.d. har karaktären minnesföremål. Vidare kan vinster i visssom av
utsträckning undantas från beskattning till följd 600-kronorsregeln.av

Även i fortsättningen bör sådana vinster har karaktärsom av
minnesfciremål undantagna. Vidare bör tävlingsvinster bestårvara som av

nyttoföremål undantas från skatteplikt värdet inte överstigert.ex. om
basbelopp0,01 numera prisbasbelopp, vår0,03 anm. avrundat till

hundratal kr, eller för närvarande kr. dessa fall300 utgår dånärmaste I
givetvis inte heller socialavgifter. Förslaget dessutom förenklingutgör en
bl.a. skyldighet lämna kontrolluppgift inte föreligger deatt attgenom om
angivna förutsättningarna uppfyllda.är

överväganden5.2 och förslag

Enligt direktiven skall vi undersöka det finns behov återinföraattom av
särskilt undantag från skatteplikt för förmåner mindre värde.ett av

Behovet i denna del följd principernaöversyn är attav en en av om
beskattning förmåner omfattar förmåner ringa värde. Dettaävenav av
leder ofta till olika frågor ställs i det praktiska arbetet ochatt
upprätthållandet den konsekventa beskattningen kan många gångerav
uppfattas småaktigt i stället för ändamålsenligt. exempel påEttsom
detta beskattningen förmåner mindre värde utgår iär av av som
samband med arbete i ideell förening. exempelEtt ärannat nären
skattskyldig vid oavlönat uppdrag blir tackad med gåvaettsom en av
mindre värde. Denna gåva ersättning för utfört arbete och skallutgör
beskattas förmån.såsom båda dessa situationerI det erhållnaären
således betrakta förmån vilken skattepliktig. tredjeEttatt ärsom en
exempel kan beskattning förmåner generelltnämnas är attsom av som
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ändamålsenligframstå ickemindre värde kanuppvisar oavsettett som
de tvåi enskilda fallet.omständigheterna det Förbakomliggandede

omständigheterna i detdet justnämnda exemplen gällerförst äratt
förvärde talarförmånens ringaenskilda fallet medsammantaget som
detexemplet det enbartsist nämndabeskattning inte bör ske. detI äratt

bör ske.beskattning inte Detvärdet talar för någonringa äratt avsom
avseendebestämmelsei vilka situationervikt klargöraatt som en

utfonnandettillämpas, eftersommindre värde avseddförmåner är attav
utifrån detta syfte. Syftetbestämmelsen måste är att t.ex.görasav

idrottstävlingar påanmälningsavgifter till olikaförmåner i form av
ipersonalen, symboliskatillmotionsnivå, gåvor presentersmärre

mindreoch fri kost ioavlönat uppdragsamband med i övrigt
undgåföreningar skalli ideellautsträckning i samband med arbete

beskattning.
skatt-inte alltid efterlevs. Degällande reglerkanDet antas att

detta. Medredovisar inte alltidförmånenskyldiga och de utgersom
Skattemyndigheten dettautreder inteförmånens ringa värdehänsyn till

särskilt.
återinföradet finns skäluppfattningenVi är attatt enav

kan förmånerarbetsgivarenmöjliggörbestämmelse utgeatt avsom
nedanbeskattning. Vi redogörutlöser någonvärde dettaringa utan att

varierande utsträckningsamtliga- iför fyra olika principer tarsom -
beskattning.skall undantas frånförmåner mindre värdesikte på att av

mindre värdeochUndantag för förmåner ersättningar av

i princip skatte-förmåner föreliggererhållna ersättningar ochFör - -
respektive värdet på förmånen.storleken ersättningenplikt påoavsett

enbartförmåner från skattepliktför ersättningar ochundantagNågot
skyldighet betala infinns inte. frågatill värdet Imed hänsyn attom

betala arbetsgivaravgifterskyldighetpreliminär skatt, samtatt
undantag förkontrolluppgifter finns emellertidlämnaskyldighet att

innebärmed hänsyn till värdet.ersättningar och förmåner enbart Dessa
korthet följande.i

det kan detskall inteSkatteavdrag göras antas att somom
inteunder inkomståretbetala tillutbetalaren kommer mottagarenatt ut

kronor.uppgår till 000l
för ersättning till ochSocialavgifter skall inte betalas sammeen

uppgått till kronor.ersättningen under året inte l 000arbetstagare om
ochkontrolluppgift finns inte för ersättninglämnaSkyldighet att

värdefått har haft lägresammanlagtförmån det ettmottagarensomom
fysisk ellerutgivarenkronor för hela året. När100 ärän en person
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dödsbo föreligger inte uppgiftsskyldighet det utgivna sammanlagtnär
haft lägre värde kronor.l 000ett än

Även avgiftsplikt respektive uppgiftsskyldighet inte föreligger,om
kvarstår dock skatteplikten. Fråga principer bör gälla förär om samma
skatteplikten, avgiftsplikten skyldigheten skatteavdragsamt göraatt
och lämna kontrolluppgifter.

sådanEn princip ingalunda förekommerär i vissutanny
utsträckning redan i fråga skatteplikt för Till skattepliktigräntor.om
inkomst räknas inte inte redovisas i kontrolluppgiftränta sådansom om

för den skattskyldige underränta beskattningsår sammanlagt inteett
uppgår till kronor.500 bestämmelsernaAv i lagen självdeklarationom
och kontrolluppgifter framgår i korthet uppgift inte behöver lämnasatt

denna uppgår till mindreränta kronor.100änom om
Fråga motsvarande skulle kunna gällaär för ersättningar ochom

förmåner sammanlagt inte uppgår till visst belopp.ettsom
Bestämmelsen skulle således sikte på de situationer där värdet påta

det erhållna från arbetsgivare sammanlagt inte uppgår till ettsamme
visst belopp. direktivenI uttalas vi skall återinföraatt överväga att en
bestämmelse undantar förmåner mindre värde från beskattning.som av

införaAtt bestämmelse enligt nämnda princip enbart taren ovan som
sikte på förmåner skulle innebära följande. Till skattepliktig inkomst
skulle inte räknas förmåner under förutsättning frånatt samme
arbetsgivare erhållna fönnåner och övriga ersättningar sammanlagt haft

lägre värde visst belopp under året.ett än Att införa sådanett en
bestämmelse enbart omfattar förmåner vi intesom anser vara en
framkomlig bestämmelseEn enligt dennaväg. princip måste utformas
på så kontanta ersättningarsätt omfattasäven skattefrihetenatt ochav
skulle kunna följande lydelse. Till skattepliktig inkomst räknas integes
ersättning och förmån från och arbetsgivare och till denneen samma en
knuten personalstiftelse, sådan ersättning och förmån sammanlagtom
har haft lägre värde visst i lagtexten angivet belopp.ett än Urett
lagteknisk synvinkel det fullt möjligt med sådan ordning.är Fråga ären
emellertid nämnd bestämmelse bör införas.om en nu

Inledningsvis redovisades två exempel där beskattning för
närvarande sker utgivna förmåner. Förmåner iutgår sambandav som
med arbete i ideella föreningar förmån utgår i stället församt som
kontant lön i samband med tillfälligt uppdrag. Under förutsättningett

värdet på utgivna förmåner understiger visst beloppatt skulle dessaett
förmåner inte skattepliktig intäkt enligt redovisadutgöra princip. En

förändring den idag erhåller ersättningär understigandeattannan som
det beloppet från arbetsgivare fortsättningsvis inte skulle blisamme
beskattad för denna ersättning. dennaI del får principen utgöraanses
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samtligafrån grundläggande principenden attavstegett stort om
skall beskattas.arbetsinkomster

skattekonsekvensema bör för desärskild fråga vilkaEn är vara
erhåller antal mindre ersättningar,skattskyldiga under året ett stortsom

från olikabelopp skulle gränsbelopp,lägre detdvs. utgöraän som
samtliga dessaredovisade principen skullearbetsgivare. Med den

skattepliktig inkomst. kan sigersättningar inte Dettautgöra te vara en
önskvärd eftersom det förekommerkonsekvens inte ärsom

tillfälliga uppdrag och sammanlagtskattskyldiga ständigt tarsom
förhindrabelopp.erhåller högre För att att sammantaget storaett

nödvändigt begränsa principen påbeskattning detbelopp undgår är att
antal sådana skattefriabara får förekomma visstdetså sätt ettatt t.ex.

ersättningar.
frånsikte på skattskyldigaskulle innebäraDet att tar som enman

tillerhåller ersättning och förmåneroch arbetsgivare under åretsamme
högst i lagtexten angivet belopp.sammanlagt värde Detettett om

skullearbetstagare i betydande utsträckningskulle medföra att en
ersättningar från olika arbetsgivarefå flertal "mindre"kunna utan attett

Sammanlagt kanersättningar blir skattepliktig inkomst.dessanågon av
förmåner därtal mindre ersättningar ochdet då inte längre envara om

framstår obilligt medframstår obillig. detbeskattning Att somsom
det fråga flertalavgiftsplikt i sådan situation beror på äratt ettomen

lägre belopp och där varje belopparbetsgivare alla betalar ettutsom
synvinkel framstår mindre.utifrån arbetsgivarens som

möjlighet till iVi bestämmelseinte öppnar attatt somanser en
beskattning rekommendera.utsträckning undgå ärstörre att

samtliga de förmånerskulle vidare inte träffaBestämmelsen som
enbart de förmåner sammanlagtuppvisar mindre värde utanett som

uppvisar mindre värde. skulle såledesmed utgiven ersättning Denett
resultatet.uppfylla det eftersträvadeinte alltid av oss

personalvårdsförmånUtvidgning begreppetav

för förmåner mindreför införa särskild bestämmelseställetI att aven
personalvårdsförmån kunnavärde skulle det nuvarande begreppet

förmåner ringa värde. Eftersomutvidgas till vissaävenatt avse av
enligt den nuvarande bestämmelsenför skattefrihetkraven om

bland förmånen riktar sig till helapersonalvårdsförmåner ärannat att
utförtinte direkt ersättning förpersonalen förmånen utgörsamt att en

emellertid behöva förändras i vissaskulle bestämmelsenarbete
avseende åsyftade fönnåner. deväsentliga delar för gälla i detta Attatt

personalvårds-för närvarande omfattas begreppetförmåner avsom
skälskattepliktiga beror primärt på andraförmåner inte änär att
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förmånen uppvisar mindre värde. Det visserligen kravett är ett att
förmånen skall mindre värde syftet undanta förmånerär attvara av men

kan ämnade skapa trivselsägas på arbetet eller liknande.attsom vara
i dettaAtt begrepp inordna förmåner inte skall skattepliktigasom vara

primärt den anledningen dessa förmåner uppvisar mindreatt ettav
värde vi inte rekommendera. alla förmånerOm medattanser ettvara
mindre värde skall inordnas vi det lämpligare göraattanser vara en
renodlad bestämmelse för dessa förmåner. framstårDet inte heller som
helt lätt i lagtexten uttrycka vilka förmåner skallatt undantassom
eftersom det skulle tal helt olika förmåner.sortersvara om

Undantag för förmåner mindre värdeav

bestämmelseEn innebär förmåner mindre värde inte skallattsom av
läggas till grund för beskattning med hänsyn till just värdet kan
utformas på olika Den regel infördessätt. 1988 omfattade ettsom
belopp kronor.600 Detta värde kronor900 imotsvarasom av ca
dagens penningvärde.

bestämmelseEn skulle kunna utformas på så skatteplikt intesätt att
skall råda för förmåner enskilda värde inte överstiger visstettvars
belopp, 000 kronor.1 skulleDet tal renodlatt.ex. undantagettvara om
för förmåner mindre värde. Kravet på förutsebarhet, vilket ettav var av

den tidigare 600-kronorsregeln, skulle uppfyllas.argumenten emot En
bestämmelse med denna innebörd skulle relativt enkel tillämpaattvara
och skulle bland den anledningen föredra. Möjligheterannat attav vara
till missbruk skulle emellertid lönöppnas omvandlas tillattgenom
förmåner understigande kronor.1 000

För förhindra nämnda möjlighet till missbrukatt skulle
bestämmelsen få utformas med ytterligare beloppsgräns. Enen
bestämmelse skulle kunna följande utformning. delDen detges av
sammanlagda värdet för skattepliktiga förmåner inte överstigersom
1 000 kronor skall inte till beskattning. Vid tillämpningen skulletas upp
hänsyn enbart till det sammanlagda värdet för förmånertas vars
enskilda värde inte överstiger kronor1 000 och utgått från ochsom en

arbetsgivare eller till denne knuten personalstiftelse. Syftet ärsamme
undanta förmåner från beskattning enbartatt med hänsyn till värdet.

Den kritik riktades den dåvarande 60O-kr0norsregeln skullemotsom
inte kunna riktas denna bestämmelse i utsträckning.mot Detsamma
finns emellertid nackdel. Fråga hur förmånerstor är utgesen som
kontinuerligt, kostfönnån, skall behandlas. Skall varje kosttillfället.ex.
betraktas förmån eller skall det sammanlagda värdet för undersom en
året erhållna kostförmâner betraktas förmån. Oavsett vilketsom en svar

väljer i denna fråga innebär det bestämmelsen inte fulltattman ut
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uppfyller sitt syfte, nämligen undanta förmåner mindreatt värde frånav
beskattning och det vid utgivandet skall kunnaatt förutses vilka
beskattningskonsekvensema blir för den enskilda förmånen. För att
komma till med detta behövsrätta särregler för kostförmåner på såt.ex.

dessa förmånersätt generellt inte skallatt omfattas skattefriheten förav
förmåner mindre värde det regleras kostförmånersamt attav att som

vid enstaka tillfällen inte skallutges till beskattning. behövaAttupptas
införa sådana Ävensärregleringar vi nackdel. vistoranser vara en om

principen har många fördelaratt vi uppfattningenäranser attav en nu
nämnd bestämmelse inte bör införas det möjligt finnaär attom en

lösning.annan

Undantag för förmåner mindre värde vid särskildautgesav som
tillfällen

Motivet för bestämmelse beskattning förmånerär mindreatten av av
värde ibland framstår obillig. Många gånger det förmånensärsom
värde och den situation den i medför beskattningutges attsom som en
framstår icke ändamålsenlig. Vi har inledningsvis redogjort försom ett
flertal situationer där beskattning borde undvikas. Ett problem meden

bestämmelse inte enbart sikte på förmånens värdetar deten ärsom att
måste uppställas ytterligare förutsättningar för skattefrihet. Eftersom
det frågaär antal olika förmånerett stort i helt olikautgesom som
situationer framstår det inte helt enkelt finna lydelse påattsom en som

klargörande täcker samtligaett situationer.sätt Det därförär
ofrånkomligt bestämmelse bådeatt hänsyn till värdet ochtaren som
bakomliggande omständigheter blir oprecis. En bestämmelse skulle
kunna utformas på så förmåner mindresätt värdeatt vidutgesav som
särskilda tillfällen inte skall till beskattning.upptas

Med särskilda tillfällen skulle härvid bland de iannat avses
inledningen beskrivna situationema. Förmåner mindre värdeav som

i samband med ideellt arbete iutges ideella föreningar skulle inte
behöva till beskattning. Ettupptas exempel på förmånannat en som
inte skulle behöva till beskattning syftetupptas med förmånenär när är

visa tacksamhet symboliskatt ersättning församt mindret.ex.
uppfinningar eller förändringsidéer på arbetsplatsen. tillfälleEtt som
för närvarande särskilt regleratär gåvor lämnasär i samband medsom
julhelgen.

förmånMed mindre värde skulle belopp tillettav avses upp
500 kronor. fårDetta givetvis bedömas från fall till fall. Genomca att

inte låsa fast det skattefria området till visst belopp kan vissaett
tröskeleffekter undvikas. Förmånen måste med den förespråkadeav oss
modellen i sin helhet Ävenantingen skattefri eller skattepliktig.vara
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värdet något skulle överstiga kronor detta inte leda500 bör tillom
beskattning förutsättning för skattefrihet i övrigt föreligger. Ettom
alternativ till uttrycket mindre värde skulle värderinga med vilketvara
skulle belopp betydligt understiger kronor.500 Viettavses som
förordar likväl uttrycket mindre värde varmed vi beloppettavser om

kronor.500ca
bestämmelseEn med innehåll skulle emellertid intenämntnu vara

lika förutsebar bestämmelse med absolut beloppsgräns. Viensom en
bedömer emellertid fördelarna denna nackdel. Eftersomär större änatt
det enbart skall fråga förmåner mindre värde och dessavara om av
förmåner skall vid särskilda tillfällen bedömer viutges även
möjligheterna till missbruk små. bör inte acceptabeltDet attvara vara
skattefritt förmåner mindre värde kontinuerligt, såvida inteutge av
omständigheterna falli varje enskilt kan särskilt tillfälle medutgöra ett
den innebörd vi uttryck för.gett

Sammanfattningsvis föreslår vi förmåner mindre värdeatt av som
vid särskilda tillfällen inte skall intäkt. Härigenomutges tas upp som

kommer del den beskattning för närvarande med hänsyn tillen av som
det ringa värdet och omständigheterna i det enskilda fallet framstår som
obillig fortsättningsvis kunna undvikas.att

Den bestämmelsen återfinns kap.i 11 § inkomstskattelagen.1nya a
Förslaget föranleder ändring kap. lag.11 14 §även av samma
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Utbildning under pågående6

anställning

Någon särskild bestämmelse skattefrihet förFörslag: om
utbildningsförmåner under anställning införs inte.pågående

utbildning under pågående anställning finns i inkomstskattelagenFör
inte någon särskild bestämmelse. Enligt direktiven har det hävdats att
reglerna oklara och detta kan hindra nödvändig personal-är att att
utbildning kommer till stånd. Utredaren skall därför undersökanärmare

det behövs särskilda bestämmelser för sådan utbildning.om

Rättsutvecklingen1

Förmån i form utbildning eller väsentligåtgärd ärav annan som av
betydelse för den skattskyldige skall kunna fortsättaatt att
förvärvsarbeta skall, enligt kap. inkomstskattelagen, inte11 17 § tas

intäkt hos den grundriskerar bli arbetslös påattupp som som av
omstrukturering, personalavveckling eller liknande i arbetsgivarens
verksamhet. frånbestämmelse gäller inte för förmånDenna
fåmansföretag eller fåmanshandelsbolag anställdeden ärom
företagsledare eller delägare i företaget eller närstående till sådanen

Om arbetsgivaren enskild näringsidkare, gällerärperson. en
bestämmelsen förmånerinte för till anställda närstående tillärsom
arbetsgivaren. ochBestämmelsen trädde i kraft den julil 1996
tillämpades första vid grund igången 1997 års taxering. hade sinDen
det betänkande lämnades Utredningen beskattningsom av om av
fönnåner i samband med uppsägning och utbildning SOU 1995:94.

det betänkandet föreslogs rörandeI bestämmelseäven att en
beskattning förmåner skullei samband med utbildning i allmänhetav
införas. utredningsdirektiven nämndes det i olika sammanhangI att
hade hävdats reglerna det gällde arbetsgivaren betaldnäratt av
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anpassade tillutbildning oklara, i vissa fall intesamtogynnsammavar
kompetensfömyelse och det därför måstedagens krav på attatt ettvar

enligt denreglerna Med tanke på den oklarhetsågs över. som
fick råda, ansågsdåvarande utredningens uppfattning ettanses

Utredningen föreslogklargörande krävas i kommunalskattelagen. att en
följande lydelse.bestämmelse skulle införas med

i förstaFörmån fn utbildning skall inte heller i andra fall än som avsesav
intäktstycket utbildning vid personalavveckling, vår anm. tas upp som

verksamhet.utbildningen väsentlig betydelse för arbetsgivarensärom av

iemellertid inte. Regeringen uttaladeNågon bestämmelse infördes
för utbildning vidförarbetena till införandet bestämmelsenav m.m.

följande.personalavveckling 1995/961152 41prop. s.

naturligtvis ha positivutbildning arbetsgivaren bekostar kanEn som
eller hennebetydelse för den anställde och till för honomäven nyttavara

kan i och för sighan eller hon söker arbete. Utbildningennär nyttt.ex. ett
anställde. Såsominnebära inbesparing levnadskostnaderna för denaven

anställde inte för värdet utbildningframgått .beskattas den normalt av... .
utbildningen betingas verksamheten.under pågående anställning avom

falljämställs i sådant fall med fullgörande tjänsten. vissaUtbildningen Iav
på grund utbildningentorde det också svårt särskilja den förmånattvara av

denna i anställningen. Sedan denden anställde åtnjutit från nyttansom av
11 kap. § inkomstskattelagen,januari 1996 enligt 32 § KL 81 är c mom.

anställde därvår förmåner, begränsat värde för denanm. är mensom av
väsentlig betydelse för utförandet deneller tjänsten har avvaran en

Många utbildningaranställdes arbetsuppgifter, undantagna från skatteplikt.
med stöd denna bestämmelse.torde sålunda skattefriavara av

den anställde skallkan naturligtvis finnas situationer dåDet
arbetsgivaren bekostad utbildning. Sådanförrnånsbeskattas för en av

inteförmånsbeskattning redan enligt gällande regler utbildningensker om
till försådant samband med verksamheten och inte kanhar nyttaanses vara

RÅföretaget jfr och II.1983 1:78 I
fri utbildning i enlighet med gällandeRegeringen förmånattanser av

utbildningen jämställa med fullgörandepraxis inte skall beskattas är attom
och utbildningartjänsten. Värdet studieresor är attsom anse somav av

naturligtvis, såsom redan sker, beskattas. avgörandelöneförmåner skall Det
utbildningen i företaget och inte kostnadensför skattefriheten är nyttan av

genomförs. den omständighetenstorlek eller utbildningen Bara attvar
medför inte det blir frågautbildningen sker utomlands att om en

kan däremot motiveraskattepliktig förmån. omständighetenDen att
utbildningen.skatteforvaltningen kontroll Integör en noggrannare av
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heller bör enbart det förhållande utbildningen sker på fritiden medföraatt
den skattskyldige skall beskattas för förmånen.att
Enligt regeringens mening fungerar gällande regler och praxis väl. Det
såsom också några remissinstanser påpekat,är, inte helt klart att

utredningens förslag skulle innebära några egentliga förbättringar detutan
kan i stället få till följd utbildningar enligt praxis inteatt som
förrnånsbeskattas blir skattepliktiga. Nya gränsdragningar kan medföra att
de för samhället viktiga utbildningsinsatsema på arbetsplatserna får stå
tillbaka på grund risken för förrnånsbeskattning. Regeringen läggerav
därför inte fram något förslag regler skattefrihet förom om
utbildningsfönnåner under pågående anställning.

bestämmelsenNär förmån för privat bruk användaattom av en
datorutrustning arbetsgivaren tillhandahåller infördes, uttaladesom
föredragande statsråd prop. l996/97:173 följande.52s.

Frågan förmånsbeskattning personalutbildning under pågåendeom av
anställning har varit föremål för regeringens ställningstagande i prop.
1995/96 uttalas40 Där det avgörande för utbildning skallatts. om en
medföra beskattningskonsekvenser för den anställde är nyttan av
utbildningen i företaget och inte kostnadens storlek eller denvar
genomförs. Regeringen menade nuvarande regler och praxis beträffandeatt
skattefrihet för utbildning fungerade väl. Denna bedömning tordem.m.
alltjämt ha fog för sig. I synnerhet det gäller normal datautbildning.när

arbetsgivare låterOm den anställde genomgå datautbildning bören en
utbildningen rimligen föranledd planerad eller redan genomfördvara av en
datorisering i verksamheten. Arbetsgivarens i verksamheten denytta attav
anställda får utbildning torde i dessa fall odiskutabel. Regeringenvara
utgår från datautbildningen i dessa fall inte kanatt utgöraanses en
skattepliktig fönnån, sig den anställde tidigare har datautbildning ellervare
inte. finnsDet därför inte skäl i detta sammanhang gå in pånärmareatt
frågor fönnånsbeskattning datautbildningen sådan.rörsom av som

6.2 Rättstillämpningen

finnsDet endast fåtal avgöranden där Regeringsrätten har tagitett
ställning till frågan värdet deltagande i utbildning underom av
pågående anställning skall beskattas såsom fönnån.en

RÅ 1960 Fi 1502 skattskyldige hade,Den med bibehållande av-
sina löneförrnåner, genomgått kurser på uppdrag sin arbetsgivareav
under tid då han skulle utfört arbete denne. Prövningsnämnden
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till beskattning belopp motsvarande arbetsgivaren betaldaupptog ett av
avgifter för kurserna. Regeringsrätten konstaterade vadatt som
framkommit i målet handen skattskyldige bevistatvid denattgav
kurserna i och för sin tjänsteanställning. omständighetenDen att
arbetsgivaren betalat kursavgiftema kunde inte föranleda denatt
skattskyldige därigenom skulle ha åtnjutit skattepliktig förmån ianses
tjänsten.

RÅ83 i fåmansföretag hade åtnjutit1:78 I Fråga delägarevar om-
skattepliktig förmån hade deltagit iutlandsresa han pågenom som
företagets bekostnad. Regeringsrätten uttalade följande.

deltagande i studieresa företagits delägare iFör att etten som av en
fåmansbolag och/eller företagsledare och bekostas bolaget skall i sinav
helhet löneförmån för delägaren fordras de studiermotsvara attanses en

möjlighet till huvud till förkunnatövergett taget nyttasom resan vara
företaget. Föremålet för studierna måste ha anknytning till bolagets
verksamhet och de kunskaper och erfarenheter studierna beräknassom
kunna delägaren måste ekonomisk betydelse for verksamheten.ge vara av
Vid prövningen skall beaktas i vad mån studieresan fullföljer andraäven
syften tillföra bolaget för verksamheten betydelsefulla kunskaper ochän att

Överstigererfarenheter. inslagen rekreation och nöjen vadav som anses
undgås.normalt vid studieresa kan förmånsbeskattning intesom en

Efter samlad bedömning omständigheterna i målet beslutadeen av
Regeringsrätten förmånsbeskatta delägaren för halva resekostnaden.att

RÅ83Liknande fråga prövning itill 1:78 II.ävenvar uppe
belysa rättstillämpningen i viss har varit oklarFör månatt att

redovisas avgöranden från kammarrättema.två
i Jönköping dom den oktober 1993 målKammarrättens 12 nr
skattskyldige genomgick kvällstid utbildning4799-1990 Den på en-

vid Business School motsvarade gymnasial utbildning iIHM AB som
marknadsföring. Utbildningen bekostades arbetsgivaren hadesomav
gjort bedömningen sinaden anställde behövde kunskaperatt repetera
med hänsyn till bland samhällsutvecklingen. anställnings-Avannat
avtalet framgick den anställde skulle arbeta viss övertid fåatt utan att
någon särskild övertidskompensation för detta. ansåg,Kammarrätten
bland bakgrund det oklart den anställdeannat mot attav var om var
skyldig arbeta kvällstid eller inte, det inte denatt att utrettvar om
aktuella kursen jämställa med fullgörande tjänsten. Denattvar av
skattskyldige beskattades därför för kursavgiften såsom förmån.en

överklagades till Regeringsrätten denDomen 25 1994som mars
beslutade inte meddela prövningstillstånd mål 6179-1993.att nr
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Dom med motsvarande utgång har under 1993 meddelatsäven av
Kammarrätten i Göteborg.

Kammarrättens i Stockholm dom den 4 1999 mål 5277-mars nr
1998 Den skattskyldige genomgick 2-årig ekonomisk utbildningen-
vid IHM Business School AB. Utbildningen bekostades detav
fåmansaktiebolag den skattskyldige delägare verksamsamtsom var

skattskyldigeDen utbildningens syfte till förmånatt förattuppgav var
hans företag förbättra sina kunskaper ekonomi- ochom
produktionsstyming. Skattemyndigheten ansåg utbildningen inteatt var
helt nödvändig för bolagets verksamhet och den skattskyldige därföratt
skulle beskattas för utbildningskostnadema såsom förmån. Meden
hänsyn till vad den skattskyldige angående utbildningensuppgett
innehåll syftet med dennes deltagande i utbildningensamt ansåg
kammarrätten utbildningen måste ha varit tillatt sådan förnytta
företaget kostnaderna för deltagandet inte skulleatt tilltas upp
beskattning. Domen överklagades inte Riksskatteverket och harav
vunnit laga kraft.

Det inte föreligga något avgörande där Regeringsrätten harsynes
tagit ställning till frågan till avdrag för utbildningskostnaderrättom

den skattskyldige själv för.ståttsom
En särskild fråga gäller till avdrag för ökaderätten levnadskostnader

i samband med deltagande i olika utbildningar. Denna fråga har varit
föremål för Regeringsrättens prövning vid antal tillfällen. Förett stort
samtliga de refererade rättsfallen, vilka endast delutgörav en av
samtliga de avgöranden fråganämnda utbildningensom avser var,förlagd till den skattskyldiges bostadsort.änortannan

RÅ 1967 ref. 52 III skattskyldigeDen genomgick utbildning vid-
institutStatens för högre utbildning sjuksköterskor. Hon underav var

utbildningstiden tjänstledig med bibehållna löneförmåner. Regerings-
medgav avdrag för kursenrätten genomgången kursentrots att av var

ägnad medföra högre kompetens.att
RÅ71:49 I Den skattskyldige genomgick utbildning anordnad av-

Televerket och uppbar under utbildningstiden arvode intemen
traktamente. Med hänsyn till utbildningen ingått ledatt iettsom
tjänsten ansåg prövningsnämnden den skattskyldige berättigad till
avdrag för därav föranledda merkostnader för logi och kost.
Kammarrätten och Regeringsrätten gjorde inte någon annan
bedömning.

RÅ 1973 Fi 823 Den skattskyldige, anställd vidsom var-
landstinget, genomgick utbildning till sjukvårdsbiträde. Under kurs-

5 betänkandetI Personalaweckling, utbildning och beskattning förekommer en
utförlig sammanställning dessa rättsfall SOU 1995:94 46-54.av s.
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skattskyldigeutgick oförändrade löneförmåner. Eftersom dentiden
deltagandet ibehållit avlöningsförmåner ochunder kurstiden sina

jämställa medtill föreliggande förhållandenkursen med hänsyn attvar
avlöningsförrnånemafullgörande tjänst, skulle enligt kammarrättenav

avdrag medges för därmedbeskattas såsom intäkt tjänst ochav
kursen ägnadförenade merkostnader, genomgången atttrots att av var

gjorde ändring imedföra högre kompetens. Regeringsrätten
domslutet.

RÅ utbildningskursskattskyldige genomgick1975 222 DenAa -
dockerhöll lön med B-avdrag. skattskyldige hadeför lärare och Den

ersättning motsvarande avlöningsförrnåneruppbära särskildägt att som
härtillfull tjänstgöring. Med hänsynhan innehaft anställning medom

stället haft tjänstledighet medoch oaktat den skattskyldige i B-att
jämställa medavdrag ansåg Regeringsrätten genomgången kurs attvara

därför berättigad tillfullgörande tjänst och den skattskyldige varav
för de med kursen förenade merkostnadema.avdrag

RÅ assistent vidskattskyldige,1975 Aa 618 Den som var-
kostnader i samband medLantbrukshögskolan, yrkade avdrag för

akademiska utbildningen fördeltagande i kurs ingående i denen
ha varit ostridigt denagronomie licentiatexamen. Det attsynes

fortbildning för hans arbetsgivare sig mycketskattskyldiges tett som
med bibehållnaönskvärd. upprätthöll under kurstiden sin tjänstHan

till och med måndagar.löneförmåner varvid arbetet utfördes lördagar
medskattskyldige under kurstidenRegeringsrätten uttalade denatt

Ävenbibehållen lön vistats dagar arbetsvecka på studieorten.tre per
förlorad arbetstid underdenne i någon mån kunnat inarbetaom

förhållandeoch helger, vid sådantåterstående arbetsdagar ansågs
för tjänsteintäktemasstudiekostnadema avdragsgilla kostnaderutgöra

förvärvande.
RÅ genomgick utbildning tillskattskyldige1994 55 Dennot. -

universitetet och erhöll utbildningsarvode enligttalpedagog vid
utbildningförordningen förmåner vid genomgång påavom

levnadskostnader.speciallärarlinje. yrkade avdrag för ökadeHan
utgjorde skattepliktig intäktRegeringsrätten konstaterade arvodetatt

utbildningen den ägnadoch genomgången oavsett att attatt av var var-
jämställa med fullgörande tjänst.medföra högre kompetens att av-

merkostnaderdärför berättigad till avdrag förskattskyldigeDen var
utbildningen.föranledda av

förrättsfall behandlar visserligen frågan till avdragDessa rättom
visst intresse i denna del.ökade levnadskostnader ändåärmen av

i nämnda avgöranden harRegeringsrätten har utbildningarnaattansett
utbildningen ivarit jämställa med fullgörande tjänsten ävenatt av om

framgår intefråga har varit ägnad medföra högre kompetens. Detatt av
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referaten arbetsgivaren har bekostat utbildningarna i någon störreom
utsträckning eftersom utbildningarna har jämställaansetts attmen vara
med den skattskyldiges tjänst skulle det, enligt vår uppfattning, ändå
inte blivit tal någon beskattning utbildningarna såsom förmån.om av

RegeringsrättenAtt har beaktat omständigheten löneersättning elleratt
liknande utgått skall inte till täckning för dettatas äratt en
omständighet skall beaktas fråga det föreliggernär ärsom om en
skattepliktig förmån eller inte. För avdrag för ökade levnads-att
kostnader skall kunna medges måste det föreligga förvärvad intäkt.en

överväganden6.3

Frågor har samband med deltagande i olika utbildningar kan,som som
framgått, gälla antingen skyldigheten värdet föratt taovan upp

utbildningen till beskattning förmån eller till avdrag förrättensom en
utbildningskostnaden. Vårt uppdrag redovisats begränsat tillär attsom
utreda det finns behov införa regler för beskattningett attom av av
förmån utbildning. För kunna ställning till sådant behovatt ta ettav om
föreligger har vi funnit det nödvändigt inledningsvis behandla deatt
allmänna principer gäller vid de två nämnda situationema ochsom
belysa skillnaderna dem emellan. ytterligare frågeställningEn är rätten
till avdrag för ökade levnadskostnader föranledda utbildningen.av
Beträffande sådan avdragsrätt hänvisar vi till rättsfalls-
sammanställningen.

Enligt den grundläggande bestämmelsen för avdragsrätt skall från
bruttointäkten alla omkostnader för intäktemas förvärvande och
bibehållande dras inkomstslagetI tjänst får avdrag förgörasav.
samtliga utgifter kostnader för fullgörandeär attsom anse som av
tjänsten. Denna bestämmelse har ofta uttryckts på så sätt att
kostnaderna skall ha varit nödvändiga för tjänstens fullgörande. Anses
inte kostnaden nödvändig, betraktas kostnaden i ställetsom som en
privat levnadskostnad för vilken avdragsrätt inte föreligger. Denna
princip gäller vid bedömningen utbildningskostnadäven av om en som
den skattskyldige själv stått för avdragsgill. utbildningNärär en anses

nödvändig för tjänstens fullgörande föreligger till avdrag förrättsom
utbildningskostnaden. bedömaFör utbildning betraktaatt är attom en

nödvändig för tjänstens fullgörande, vid fråga till avdragrättsom om
för utbildningskostnadema, har vid rättstillärnpningen i vissa fall
hänsyn tagits till utbildningen betrakta fortbildning ellerär attom som
grundutbildning. Med fortbildning löpande vidmakthållandeettavses

redan förvärvade kunskaper sådana kunskaper erfordrassamtav som
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för för tjänst redanhålla sig å jour med utvecklingenatt en som
innehas. Grundutbildning kvalificera till högre tjänst. Närattavser en

för tjänstenutbildningen led för bibehålla denett attanses vara
erforderliga till avdrag.kompetensen fortbildning föreligger Denrätt

medgivit avdrag för ökadeomständigheten Regeringsrättenatt
levnadskostnader varit grundutbildning kan enligt vårfråganär om
uppfattning skulle ha medgetts förinte till intäkt för avdrag äventas att

fortsättningsvis vikt förutbildningskostnaden. såledesDet ävenär av
det frågabedömningen denna avdragsrätt avgöra äratt om omav

enkeltfortbildning eller inte. Sammanfattningsvis innebär reglerna-
uttryckt för avdragsrätten utbildningenavgörande äräratt om-
nödvändig för fullgörande.tjänstens

utbildningen gäller andraarbetsgivaren i stället bekostatNär
principer förmån föreligger.för bedöma någon skattepliktig Näratt om
det verksamhet föreligger normaltutgivna betingas arbetsgivarensav

verksamheteninte någon förmån. utbildning betingasEn ärsett som av
alltså till beskattning.inte betrakta förmån skallatt tassom uppsom en

verksamheten detbedömningen utbildning betingasFör äravav om en
fortbildning elleravgörande inte utbildningen är att anse somom

grundutbildning. de refereradeframgår blandDetta annat av ovan
vilkenrättsfallen. Avgörande i stället utbildningen i sig ochär nytta

alltsådenna kan förväntas få för arbetsgivarens verksamhet. Det är
innehållet syftet deltagandet avgörandei utbildningen och med ärsom
omständigheter för för den aktuella verksamheten.bedömaatt nyttan

verksamhetenkrävs inte det föreligger konkret behov förDet att ett
bedömningen det kandet torde räcka arbetsgivaren görutan attatt

kanbehov i dennes verksamhet de kunskaperuppstå ett somav
inhämtas utbildningen genomförsdeltagande i utbildningen. Omgenom
i Sverige eller utomlands eller den genomförs under normalom
arbetstid avgörande betydelse, inte hellerhar däremot inte någon om
ersättning har under utbildningstiden.utgått

den genomgångna utbildningen inte kan ha betingatsNär anses av
arbetsgivarens föreligger förmån vilkenverksamhet ären
beskattningsbar bestämmelser. Vi sådanenligt gällande attanser en
förmån fortsättningsvis skattepliktig.böräven vara

Sammanfattningsvis föreligger det enligt vår uppfattning inte något
behov införa särskild bestämmelse undantaratt somav en
utbildningsförmåner från beskattning. Vi har redovisat vår syn, som

deninnebär utbildningen betingas den verksamhetnäratt somav
förmån.skattskyldige arbetar utbildningen inte betraktaär att som en

fönnåns-följer de allmänna principer gäller inomDetta av som
beskattningens detta saknas det behovområde. Med synsätt attav
införa innebörd utbildning under pågåendenågon bestämmelse med att
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anställning skall skattefri. Vad står enligt vår bedömning isagtsvara nu
överensstämmelse med hur rättsläget har uppfattats och hur det kommit
till uttryck i praxis kammarrättens i Stockholm dom från 1999.mars
Vår slutsats därför det inte finnsär något behovatt införaattav en
särskild bestämmelse förmånsbeskattning vid genomgångenom
utbildning.
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Övriga7 frågor rörande beskattning
förmånerav

Utredaren oförhindrad frågorär inkomstslaget tjänstatt ta rörupp som
och har anknytning till de i direktivennära nämnda frågorna. Visom

det finns skäl beskattningenatt över motionsförmånerattanser se av
i vissa delar värderingen kostfönnåner.samt av

7.1 Förmån motionav

Förslag: Förmån enklare slag motion och friskvårdav av annan
skall inte intäkt.tas upp som

Bestämmelsen förmån motion frikopplas från denom av m.m.
personalvårdsförmåner.om

1 l Rättsutvecklingen.

Personalvårdstörmåner under vissa förutsättningar intetas upp som
intäkt. Enligt 11 kap. 9 inkomstskattelagen§ räknas som
personalvårdsförrnån bland möjlighet till enklare slag motionannat av
och friskvård den inom anläggningutövasannan om en som
regelbundet disponeras arbetsgivaren eller till arbetsgivarenav av en
knuten personalstiftelse, den enligt abonnemangutövas tecknatssom av
arbetsgivaren och betalas direkt denne till anläggningensav
innehavare, den kollektiv eller denär i andra fall i ringanaturav
omfattning den anställde.utövas av

Den nuvarande bestämmelsen infördes 1987/88:52genom prop. om
beskattning naturaförrnåner Bestämmelsen bygger till viss delav m.m.

depå Riksskatteverket utfärdade anvisningarna då gällandeav som var
och riktlinjer för beskattningen. Anvisningama byggde på dengav
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kostnads-denlänge, nämligenhade gällt sedanpraxis attsom
arbetsgivareför anställdkunde uppkommainbesparing när enensom

skattepliktig. Före-motionsidrott inte ansågsanställdasstödde de
intressei arbetsgivarensdet liggerdragande statsråd uttalade s. 52 att

arbetsgivarenpsykisk balans.fysisk och Attpersonalen i godäratt
självklar formtill motionera ansågsstimulerar de anställda att som en

personalvård.av
skullemotionsutövningBeträffande frågan vilken typ somom av

följande.53-54skattefri uttalade statsrådet s.vara

har föreslagit intekommitténområdet bör dockskattefriaDet som
eller dyrbarare redskapi enklaremed utgångspunktbestämmas enbart om

motionsutövningi vilkenbegränsning liggeranvänds. rimligareEn typ av
allmännamening börEnligt mindet fråga gränsen motärsom om.

fråga enklareskallpå så detñitidsaldiviteter dras sätt att vara om
och i direktochimotionsidrott kan utövas stort sett var ensom av

frågakanbörjan eller slut.anslutning till arbetstidens Det omvara
bordtennis, tennisbowling, racketsportergynmastik, styrketräning, som
vanliga lagidrotterockså räknasskattefria området böreller squash. Till det

och bandy.fotboll, handbollvolleyboll,t.ex.som
redskap och kring-anläggningar,kräver dyrbarareSporter som

både i tid ochskilt från arbetetoch oftastutrustning utövas rum somsom
omfattaspå skidor bör inteoch utförsåkninggolf, segling ridningt.ex. av

de exempel jagmöjlig draNågon skarp inteskattefriheten. ärgräns att men
rättstillämpningen.igivit bör godtagbar ledninghär enge

följande.statsrådet 54Vidare uttalade s.

skattefriakriterium förgrundläggandetidigare föreslagitharJag att ett
arbetsplatsen.förmånema åtnjuts påpersonalvårdsförmåner bör attvara

till friskvård ochbetydelse möjligheternaden centralaMed hänsyn till
den sedvana harfungerande arbete och tillmotion har för välett som

till arbetsplatsen eller dessbegränsningutvecklats på detta område är en
för denovanligt arbetsgivarenintedirekta närhet inte rimlig. Det är att

gånger tillleder mångamotionsanläggning. Dettaanställdes räkning hyr att
skatte-praktiken subventionerasñitidsintressen idel anställdas utanen
rimligtvadi högre omfattningkonsekvenser än motsvaras ettavsom

emellertid inte godtas.ordning kan Enpersonalvårdsintresse. sådanEn
förmånerskattefrihetförutsättning förgrundläggande är att av

rimlig avvägningbegränsad omfattning.personalvärdskaraktär åtnjuts i En
ägda ellermotion inomskattefriheten begränsas tilldärför attär att avse

ellersin helhet arbetsgivarendisponeras ihyrda anläggningart.ex. avsom
regelår. Med sådanpersonalstiñelse under minsttill denne knuten ett enen
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finns viss garanti för skattefriheten inte spridsatt ytterligareen och når en
omfattning faller utanför vad inryms i personalvårdsbegreppet.som som

överväganden7.1.2 och förslag

Vi i likhet med dåvarande statsråd det ligger i arbetsgivarensanser att
intresse personalen i god fysiskatt är och psykisk balans detsamt att
får självklar form personalvård arbetsgivarenanses som en attav
stimulerar de anställda till motionera. Intresset föratt motion i olika
former och medvetandet vår personliga hälsa har ökat markant detom

decenniet. En frågaSenaste kan ställas motionsutövandetär harsom om
förändrats på sådant detett sätt denna anledning finnsatt skäl attav
förändra bestämmelsen möjlighet till skattefri motion och friskvård.om

Det bör fortsättningsvisäven enklare slag motion utanvara av
alltför omfattande kringutrustning skall tillhöra det skattefriasom
området. Forrnema för motion har emellertid utvecklats oerhört det

decenniet. Workout,senaste aerobics, spinning bara någraärosv.
exempel på olika former den motion idag Viutövas.av attsom anser
motion slag och liknandenämnt skall sådan enklareav nu utgöraanses
slag motion omfattas bestämmelsernaav personalvårds-som av om
förmåner. Det emellertid inteär bara motionen sådan harsom som
förändrats. Det på vilket motionensätt har förändrats.utövas även De
nämnda motionstyperna vidutövas särskilt för ändamålett.ex. inrättade
anläggningar där möjlighet till motion allehanda slag föreligger.av
Tillgång till dessa anläggningar har de köper termins- ellersom
medlemskort. Motion vid sådanautövas anläggningar har blivitsom en
populär fritidssysselsättning med omfattande antalett och detutövare

sannoliktär flertal dessaatt ett motionerar i anslutning tillav
arbetstidens slut. Såsom gällande bestämmelse utformadär samt mot
bakgrund det förarbetsuttalande redovisats motionav ärsom ovan som

vidutövas sådan anläggning inte betraktaen att som en
personalvårdsfönnån arbetsgivaren bekostar motionen. Detom
ekonomiska värdet denna motion skall således tillav tas upp
beskattning.

Anställda i företag harstörre ofta tillgång till företagets egna
motionshallar och liknande. Medelstora företag har möjlighet hyraatt
motionshallar för aktiviteter för de anställda. Den motion som
härigenom kan tillhandahållas arbetstagaren betraktaär att som
personalvårdsförmån, vilken skattefri.är Riksskatteverket har
uppmärksammat detta svårare förär småföretag.att dessaFöross
företag det enklareär köpa terrninskort hosatt motionsanläggningar
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kan inte,anställda.till de Detta nämntsm.m.simhallar, somgym
lämpligtvi intetyckerbeskattningskonsekvenser. Det ärske utanovan,

inommotionformenvanligastetanke den utövasmed på att numeraav
arbetstagareför allmänheten. Näranläggningar är öppna ensom

vårbör enligtanläggningvid sådanterminskorterhåller ett en
arbetsgivarenannorlundainte bedömasuppfattning detta närän
abonnemangtecknaMöjligheternaanläggning.tid vidabonnerar atten

kandetta inteminimala dåanläggning får betraktassådanpå somen
erbjuda sinaförhållande tilliförsvarbartekonomiskt attvaraanses

möjlighet köpahabör därförArbetsgivarenmedlemskort.anställda att
kortpersonal dessaerbjuda sinochmedlemskorts.k. tenninskort utan

förmånsbeskattning.någondet skall utlösaatt
det skalländras på såbestämmelserna börVi alltså sätt attattanser

medlems-personalentillhandahållaarbetsgivarenmöjligt för attvara
skalldetta kortvärdetmotionsanläggningarvidkort tasattutan uppav

skattefrihetenförnågot kravskall intebeskattning. atttill Det vara
skall inteavgörandeanläggningar.särskilda Detinommotionen utövas

motionvilken slagsendast utövas.motionen utövas utan somvara var
denemellertid helabörföreliggaskattefrihet skallFör att

erbjudande.dettadelmöjlighetpersonalen hastadigvarande att ta av
korttidsanställda,tillrikta siginte behövererbjudandetinnebärDetta att

bestämmelsen på såemellertidomfattasmil.uppdragstagare Dessa av
motion tillförmånarbetsgivaren ävensätt utgeratt personer somavom

tillintemotionenskall värdetomfattas dessa tas uppavgrupperav
beskattning.

vadkrav påuppställa någotnödvändigtintedetVi är attattanser
motions-inommotionenuppgå tillkostnaden får utövasnär en

ineutraltinteskulle dessutomsådant kravanläggning. Ett vara
finns inteidag.skattefri motion Detgällervadförhållande omsom
får uppgåför arbetsgivarenkostnadenfaktiskakrav för vad dennågot

abonnerad anläggning.egenägd ellertill det gällernär
rekommendationerutfärdaRiksskatteverketankomma påbörDet att

för iuttryckdepartementschefenriktlinjermed dei enlighet gavsom
proposition.nämndaovan

området förskattefriadetvi såledesSammanfattningsvis attanser
skattefrihetenavgörande förutvidgas.arbetsgivarbetald motion bör Det

ellermotionenklare slagfrågadetbör enbart är m.m.avomvara om
inte.

inkomstskatte-ochkap. 12ändringari llföranleder llFörslaget
lagen.
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Värdering kostförmåner7.2 av

Vid beräkning värdet för kostförmånFörslag: för hel dag skallav
beloppet avrundas till femtal kronor, i stället för tillnärmaste

tiotal kronor.närmaste

Kostförmån för hel dag skall beräknas till belopp avrundat tillett -
tiotal kronor 250närmaste motsvarar procentsom av-

genomsnittspriset i Sverige för normal lunch. Fönnånsvärdet fören
lunch eller middag 40 värdet för kostförrnån för hel dag.är procent av

förFörmånsvärdet frukost 20 värdet för kostförmån förär procent av
hel dag.

dennaNär bestämmelse infördes, uttalade föredragande statsråd
beträffande avrundningsregeln 1992/932127 följande.prop. 34s.

Med nuvarande kan värde kosyörmån komma hamna påsystem att ettav
belopp innehåller medför administrativtDetta arbete inteören.som som
framstår motiverat. avrundning till hela krontalEn börnärmastesom
därför i fall ske. avrundning genomsnittspriset för lunch-Envart av en
måltid till hel krona femtaleller kronor medför dock värdet för heltatten
fri kost kan komma hamna på värden med öretal. Om däremot förstatt man
räknar värdet för helt fri kost och avrundar detta belopp tillut närmaste
tiotal kronor och därefter bryter värdet måltid från detta belopput av en
undviker hamna på öretal. sådan avrundningJagatt att ärman anser en
motiverad förenklingssynpunkt.ur

inkomstårenFör 1993-1996 har värdet för helt fri kost fastställts till
kronor, för120 inkomståret till1997 130 kronor, för inkomståret 1998

till kronor120 och för inkomståret återigen1999 till kronor.130
Motsvarande värde för fri lunch 40 har då fastställtsprocent till

för48 kronor inkomståren 1993-1996 och respektive1998 52 kronor
för inkomståren och Anledningen1997 1999. till det under åratt senare
varierat mellan 120 kronor och kronor130 det genomsnittligaär att
värdet för helt fri kost avrundning har varit kronor."runt" 125 Detutan
genomsnittliga verkliga värdet för fri lunch har för inkomståret 1996
uppgått till kronor49,89 124,72 kronor för helt fri kost och för
inkomståret till1997 kronor50,74 126,85 kronor. verkligaDenna
värdeökning 85 medförde emellertid skattemässig höjning påöreom en

kronor, dvs. från4 till kronor.48 52 Vi denna skattemässigaattanser
höjning i relation till den verkliga ökningen framstår omotiverad.som
Syftet med avrundningsbestämmelsen, såsom det givits föruttryck i

Förmåner4 19-1532
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förarbetena, undvika fönnånsvärde med öretal uppkommer.är att att ett
syfte skulle inteDetta uppnås någon avrundning. finns därförDetutan
fortsättningsvis behov sådan bestämmelse. Bestämmelsenäven av en

kan emellertid utformas på så avrundning skall ske tillsätt närmasteatt
femtal kronor. En höjning det skattemässiga värdet i tvåkronors-av
intervaller framstår ändamålsenligt då förmånsvärdet skullesom mer
komma hamna i paritet med det genomsnittliga värdet för friatt t.ex.
lunch. belyses fönnånsvärdet för fri lunchDetta vid inkomstårenattav
1996 och skulle ha1997 uppgått till 50 kronor med sådanen
avrundning i stället för fallet 48 respektive kronor.52 Motatt som var
bakgrund det genomsnittliga verkliga värdet beräknades till 49,89attav
kronor respektive 50,74 kronor framstår det lämpligare avrundningatt

på så förmånsvärdet beräknas till kronor i sådant fall.50görs sätt att ett
Avrundning till femtal kronor medför inte fönnånsvärdenärmaste att
med öretal uppkommer, sig vid beräkning värdet för fri lunchvare av
eller middag 40 eller vid beräkning värdet för friprocent frukostav
20 procent.

förändringEn innebärande avrundning skall tillgöras närmasteatt
femtal kronor kan medföra förmånsvärdet förändras oftare föränatt
närvarande. kan emellertid innebäraDet såsomäven att, ovan
redovisats, förmånsvärdet förblir konstant under flertal år detnärett
med den gällande avrundningsbestämmelsen skulle ha, och ävennu
har, förändrats. Vi inte frekvensen förändringarna sigattanser av vare

skäl för eller ändring avrundningsbestämmelsen.är Detett emot en av
skall påpekas de konsekvenser uppstått de åren medatt senastesom
höjning respektive sänkning förmånsvärdet kanävenvartannatav om
uppstå med avrundning till femtal kronor. Dettanärmaste ären en
situation inte går undvika. Fördelen med förändringattsom en av
bestämmelsen emellertid detta inträffar skillnaden mellanär när äratt
den verkliga höjningen respektive sänkningen och den skattemässiga
höjningen respektive sänkningen inte markant förså närvarande.som
Fördelen med ändra bestämmelsen på så avrundning skallsättatt att

till femtal kronor i stället för till tiotal kronorgöras närmaste närmaste
överensstämmelse kommer råda mellan det verkligaär störreatt att

värdet och förmånsvärdet för den skull öretal uppkommer vidutan att
beräkningen. administrativa arbete förändringDet eventuelltsom en
kan upphov till belastar Riksskatteverket.närmastge

Sammanfattningsvis föreslår vi avrundning skall ske till närmasteatt
femtal kronor. förändring får i överensstämmelse medDenna ståanses
motivet till bestämmelsen såsom det uttryck för i förarbetena.gavs

Förslaget föranleder ändring i kap. inkomstskattelagen.60 3 §
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Avdrag för ökade levnads-8

kostnader m.m.

Gällande8.1 rätt

Inkomsttaxeringenl l
.

Huvudregeln enligt inkomstskattelagen, den skatt-9 kap. 2 §är, att
skyldiges levnadskostnader och liknande utgifter inte skall dras av.
Avdrag för ökade levnadskostnader kan emellertid medges i vissa

dubbelsituationer, nämligen vid tjänsteresa, tillfälligt arbete och
bosättning. Bestämmelserna kap.härom finns i 12 6-22
inkomstskattelagen.

följande.kap. 6-17 framgår avseendeAv 12 tjänsteresor
Ökade levnadskostnader den skattskyldige har grundpå attsom av

han i tjänsten vistas utanför sin vanliga verksamhetsort, skall under
vissa förutsättningar dras Avdrag skall bara vidgöras ärresor somav.
förenade med utanför verksamhetsorten.övernattning den vanliga Som

förökade levnadskostnader räknas utgifter för logi, kostnadsökning
måltider diverse småutgifter.samt

arbetet varit förlagt tillNär utanför den vanliga verksamhetsorten
under följd, skall de ökademånader iänort tresamma mer en

levnadskostnadema stället dras enligt bestämmelserna tillfälligti av om
arbete och dubbel bosättning. löpande tjänsteresa bruten baraEn anses

uppehåll beror arbetet förläggs till underpå att ortav som en annan
minst fyra veckor.

l° Med gällande regeringens beslutade lagrådsremiss med förslag tillrätt avses
inkomstskattelag de förändringar i kommunalskattelagen genomförtssamt som
efter regeringens beslut.
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Med vanlig verksamhetsort frånområde inom kilometer50ettavses
den skattskyldiges tjänsteställe. vanlig verksamhetsort behandlasSom
också område inom kilometer50 från den skattskyldiges bostad.ett
Tjänstestället den plats där den skattskyldige utför huvuddelen sittär av
arbete. Utförs arbetet under förflyttning eller arbetsplatser helapå som
tiden växlar, i regel den plats där den skattskyldige hämtar ochanses
lämnar arbetsmaterial eller förbereder och avslutar sina arbetsuppgifter

tjänsteställe. arbetet begränsad tid varje platsOm pågår påsom en
enligt vad gäller för vissa byggnads-arbeten inom ochsom
anläggningsbranschen liknande bostadenoch branscher, anses som
tjänsteställe. reservofficerare bostaden tjänsteställe.För anses som

gäller för nämndemän, jurymän och andra liknandeDetsamma
uppdragstagare i allmän domstol, allmän förvaltningsdomstol,
hyresnämnd, skattenämnd eller arrendenämnd. skattskyldigEn som
under begränsad tid arbetar vid Europeiska unionensnågon av
institutioner eller eller vid Europaskoloma får denorgan men som
huvudsakliga lönen för arbetet från arbetsgivareen annan anses om-
han begär det under längst år ha sitt tjänsteställe hos sistnämndatre-
arbetsgivare. bostaden på arbetsorten för sådan skattskyldigOm ären
tillfällig och enbart beror på tjänsteutövningen skall den inte anses som

vid bestämmandet vad vanligsådan bostad utgörsom av somavses
verksamhetsort, under förutsättning den skattskyldige haratt en annan
permanentbostad.

iVid beräkningen avdraget används för tjänsteresa Sverige ettav
för tjänsteresa utomlands nonnalbelopp.maximibelopp och ett

Avdraget beräknas för hel eller halv dag. hel dag behandlasSom
före kl. hemresedagenavresedagen påbörjas 12.00 ochom resan om

avslutas efter kl. halv dag behandlas avresedagen19.00. Somresan om
eller och hemkomstdagenpåbörjas kl. 12.00resan senare om resan

avslutas kl. eller tidigare. Maximibeloppet 0,519.00 är procent av
till tiotal kronor. Vidprisbasbeloppet, avrundat 1999 årsnärmaste

helt maximibelopp till kronor. Normalbeloppettaxering uppgår 180ett
för varje land den normala ökningen levnadskostnademamotsvarar av
under hel dag för frukost, lunch och middag består pårättsom av enen

för småutgifter. det finnsnormal standard Omrestaurang samtav
kostnadsökning för måltider påsärskilda skäl, f°ar normalbeloppet avse

standard. den anställde under tjänsteresabättre Omrestaurang enen av
i land bestäms avdraget efter vaddag uppehåller sig än ettmersamma

i det land där han uppehållit sig den längstagäller för vistelsesom
delen dagen 06.00-24.00.av

den skattskyldige inte visa utgiften,Utgift för logi skall dras Kanav.
kronor vidskall belopp halvt maximibelopp 90ett motsvarar ettsom
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tjänsteresa i Sverige och halvt normalbelopp vid tjänsteresaett
utomlands dras av.

den skattskyldige fått för kostnadsökning måltiderOm ersättning för
småutgifteroch dagtraktamente för tjänsteresa i skallSverige, etten

belopp ersättningen dras varje hel dagFör tagitsmotsvararsom av. som
föri anspråk skall avdraget dock till högstuppgå ettresan

maximibelopp och för varje halv dag till högst halvt maximibelopp.ett
Visar den skattskyldige den sammanlagda kostnadsökningen underatt
samtliga tjänsteresor under beskattningsåret i och tjänst variten samma

det sammanlagda avdraget skall i stället beloppstörre än ett som
den faktiska kostnadsökningen drasmotsvarar av.

den skattskyldige fåttOm dagtraktamente för tjänsteresa utomlands,
skall belopp ersättningen dras För varje hel dagett motsvararsom av.

i förtagits anspråk skall avdraget dock uppgå till högst ettsom resan
normalbelopp och för varje halv dag till högst halvt normalbelopp.ett
Visar den skattskyldige kostnadsökningen under tjänsteresa varitatt en

avdraget skall i stället belopp den faktiskastörre än ett motsvararsom
kostnadsökningen dras av.

den skattskyldigeOm inte fått dagtraktamente sannoliktgör attmen
han hatt ökade kostnader för måltider och småutgifter, skall avdrag

för varje hel dag med maximibelopphalvt vid tjänsteresa igöras ett
Sverige och med halvt normalbelopp vid tjänsteresa utomlands.ett

Av 12 kap. framgår avseende tillfälligt arbete18-22 och dubbel
bosättning följ ande.

Ökade levnadskostnader på grund den skattskyldige har sittattav
arbete på där han har sin bostad skall dras baraänorten annan av om
arbetet kortare tid, arbetet inte kortvarigt ändåär äravser en men
tidsbegränsat till sin eller sådant det kräver fast anknytningnatur att en
till den tidigare bostadsorten, arbetet skall bedrivas på flera olika
platser, eller det någon anledning inte skäligen kanav annan
ifrågasättas den skattskyldige flyttabör till arbetsorten.att

Ökade levnadskostnader skall dras den skattskyldige påäven av om
grund sitt arbete flyttat till bostadsort, bostad för denav en ny om en
skattskyldige, dennes make, sambo eller familj behållits denpå tidigare
bostadsorten och sådan dubbel bosättning skälig på grund makensär av
eller sambons förvärvsverksamhet, svårigheter skaffa fast bostadatt en
på arbetsorten, eller någon särskild omständighet.annan

Ökade levnadskostnader enligt dessa bestämmelser skall dras av
bara den skattskyldige på arbetsorten och avståndetövernattarom

Ökademellan bostadsorten och arbetsorten längre kilometer.50är än
levnadskostnader enligt bestämmelserna dubbel bosättning skallom
dras under längst år för gifta och sambor och längst förårtre ettav



Avdrag100 för ökade levnadskostnader SOU 1999:94m. m.

Ökadeövriga skattskyldiga. levnadskostnader skall dock dras förav
längre tid särskilda skäl talar för det.om

Ökade utgifter för logi skall dras med beloppett motsvararav som
den faktiska utgiften. Kan skattskyldig medges avdrag enligtsom
bestämmelserna tillfälligt visaarbete inte logiutgiften skall ettom
belopp halvt maximi- respektive normalbelopp drasmotsvarar ettsom
av.

Kostnadsökning för måltider och småutgifter arbetsorten skall
dras antingen med den faktiska kostnaden eller beräknad enligtav
schablon. schablonmässigaDen kostnadsökningen beräknas för
skattskyldiga under de första månaderna vistelsen gjorttresom av
avdrag enligt bestämmelserna tjänsteresor och fortfarande fårom som
kostnadsersättning från arbetsgivaren, till beloppett motsvararsom
denna ersättning, dock högst till maximibeloppet70 procent av
126 kronor hel dag arbetsorten ligger i Sverige och 70när procentper

nonnalbeloppet arbetsorten ligger utomlands för tid fram till tvånärav
års bortovaro och högst till maximi-50 respektiveprocent av
nonnalbeloppet för tid därefter. Kostnadsökningen beräknas för
skattskyldiga avdrag enligt bestämmelserna tillfälligtgörsom om
arbete till 50 maximi- respektive nonnalbeloppet hel dagprocent av per
under de första månaderna vistelsen och till 30tre procentav av
maximi- kronor54 respektive nonnalbeloppet hel dag för tidper
därefter. skattskyldigaFör avdrag enligt bestämmelsernagörsom om
dubbel bosättning beräknas kostnadsökningen till 30 helprocent per
dag maximi- respektive normalbeloppet. de angivna tiderna skallIav
inräknas tid under vilken avdrag för förrättning medgetts enligtsamma
bestämmelserna tjänsteresa.om

Avdrag för ökade levnadskostnader enligt bestämmelserna om
tjänsteresor, tillfälligt arbete och dubbel bosättning, skall minskas med
värdet kostforrnåner den skattskyldige fått. Detta gäller dockav som
inte sådana kostförmåner på allmänna transportmedel inte skall tassom

intäkt.upp som
Om skattskyldig vid vistelse utomlands tillhar avdrag förrätten

ökade levnadskostnader under viss tid enligt bestämmelsernaen om
tjänsteresor, skall utgifter för medföljande barns grundläggande skol-
gång under tid drassamma av.

skattskyldigNär på grund sitt arbete vistas på änorten av en annan
den där han eller hans familj bor, skall utgifter för hemresor dras av,

avståndet mellan hemorten och arbetsorten längreär änom
kilometer.50 Avdrag skall för högst hemresa vecka ochgöras en per

bara för utgifter för inom eller mellan Europeiska unionensresor
medlemsländer eller EES-ländema.
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Utgifter för särskilda inom eller mellan Europeiska unionensresor
medlemsländer eller EES-ländema i samband med den skattskyldigeatt
börjar eller slutar tjänst inställelseresor skall drasen av.

Skäliga utgifter för .mellan bostaden och arbetsplatsenresor
arbetsresor skall dras arbetsplatsen ligger på sådant avståndettav, om
från den skattskyldiges bostad behöverhan använda och harävenatt

något transportmedel.använt
Utgifter vid tjänsteresor, vid tillfälligt arbete vidpå ort,annan

dubbel bosättning och för hemresor skall dras belopps-någonutanav
mässig begränsning. Utgifter för inställelseresor och för mellanresor
bostaden och arbets- utbildningsplatsen skall dras bara till densamt av
del kostnaderna under beskattningsår sammanlagt överstigerett

kronor. Utgifter7 000 för tjänsteresor med bil skall dras medegen av
kronal och 50 för varje kilometer.öre

Avdrag för8.1.2 preliminär skatt

Preliminär skatt för skattskyldig skall betalas för inkomståret meden
belopp så möjligt kan slutligadennära antas motsvarasom som
skatten. Skattebetalningslagen innehåller bestämmelser skyldig-om
heten betala preliminär skatt och beräkningen avdraget. Denatt av som
betalar ersättning för arbete skyldig skatteavdrag vid varjeärut göraatt
tillfälle då utbetalning sker. Skatteavdrag skall från kontantgöras
ersättning för arbete. arbetstagare,Om förutom kontant ersättningen
för arbete, får andra förmåner, skall skatteavdraget beräknas efter
förmånemas sammanlagda värde.

Från ersättning för ökade levnadskostnader lämnas vid sådansom
tjänsteresa i inkomstskattelagen skall, enligt kap.8 19som avses
skatteavdrag endast till den del ersättningen deöverstigergöras
schablonbelopp i inkomstskattelagen eller det gällernärsom anges
kostnad för logi, den faktiska utgiften.

På begäran utbetalare kan Skattemyndigheten besluta attav en
skatteavdrag skall hänsyn till förmån fri hemresa ellergöras utan av
ersättning för kostnad för hemresa med allmänna kommunikationer.
Detta gäller dock endast till den del förmånen eller ersättningen inte
överstiger det belopp får drassom av.

Vid beräkningen skatteavdrag skall hänsyn inte till förmåntasav av
fri inom eller mellan Europeiska unionens medlemsländer ellerresa
EES-ländema i samband med tillträdande eller frånträdande av
anställning eller uppdrag eller till ersättning för kostnader för sådan

resa.
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8.1.3 Kontrolluppgifter och älvdeklaration

Skyldigheten lämna kontrolluppgifter regleras i lagen själv-att om
deklaration och kontrolluppgifter. Kontrolluppgifter lön, arvode,om
andra ersättningar eller förmåner skattepliktig intäktutgörsom av
tjänst, skall lämnas den betalat beloppet ellerut gett utav som
förmånen.

Uppgiftsskyldighet föreligger först efter föreläggande skatte-av
myndigheten beträffande dels kostnadsersättning för logi vid
tjänsteresa motsvarande gjorda utlägg, dels ersättning för ökade
levnadskostnader vid tjänsteresa i den mån ersättningen enligt 8 kap.

skattebetalningslagen19 § inte skall ligga till grund för beräkning av
skatteavdrag. gällerDetta under förutsättning det har iatt angetts
kontrolluppgiften sådan ersättning har lämnats.att

Ersättning för ökade levnadskostnader enligt 8 kap. 19 §som
skattebetalningslagen skall ligga till grund för beräkning av
skatteavdrag, skall i kontrolluppgift lön, arvode elleranges som
motsvarande. sådanHar ersättning utgått för eller flera tjänsteresoren

omfattat sammanhängande period månader skallän tresom en av mer
detta i kontrolluppgift skallockså innehålla upplysning ianges som om
vad mån fråga inrikes eller utrikes förrättning.är om

kontrolluppgiftenI skall särskilt för sig det sammanlagdatas upp
värdet andra kostnadsersättningar sådana skall förstänav som uppges
efter föreläggande skattemyndigheten. Dock skall ersättningen, dåav
det uppenbart den kostnader inte avdragsgilla vidär att äravser som

inkomsttaxering eller den överstiger avdragsgilltmottagarens att
belopp, till denna del lön, arvode eller motsvarande.anges som

Uppgift till ledning för taxering lämnas i formegen av
självdeklaration och denna skall bland innehålla uppgifter deannat om
intäkter och avdrag hänföra till varje inkomstslag. Iär attsom
självdeklaration behöver uppgift dock inte lämnas ersättning iom som,
enlighet med vad först efter föreläggandenämntssom ovan, av
Skattemyndigheten behöver i kontrolluppgift. Om dentas upp
skattskyldige yrkar föravdrag ökade levnadskostnader enligt
bestämmelserna tjänsteresor skall han lämna de uppgifterom som
behövs ersättning uppburits för täcka kostnaderna.attom som



SOU 1999:94 Avdrag för ökade levnadskostnader 103m. m.

Socialavgifter8.1.4

socialavgifter innehållerLagen bestämmelser arbetsgivar-om om
avgifter och egenavgifter. Underlag för beräkning arbetsgivar-av
avgifterna vad arbetsgivaren under året harär utgettsumman av som
lön i eller ersättning för utfört arbete eller eljest medpengar annan
anledning tjänsten, dock inte pension, eller andra skattepliktigaav
förmåner. Med lön likställs kostnadsersättning inte enligt kap.8som

skattebetalningslagen19 § undantas vid beräkning skatteavdrag.av

8.1 Pensions grundande inkomst

Bestämmelser pensionsgrundande inkomst finns i lagenom om
inkomstgrundad ålderspension. eller ersättning iLön ellerannan pengar

skattepliktig förmån försäkrad har fått arbetstagare iannan som en som
allmän eller enskild tjänst, pensionsgrundande inkomstär av
anställning. Med lön likställs kostnadsersättning inte undantas vidsom
beräkning skatteavdrag enligt kap.8 19 § skattebetalningslagen.av
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änsteställeoch9 änsteresa

bestämmelsernaskall utredarenEnligt direktiven överväga omom
skiljelinjefrån beskattningssynpunkt lämpligtjänsteställe utgör en

slag elleri tjänsten ochmellan annat annanresor av om enresor
det sammanhangetavgränsning bör eller kan Utredaren skall igöras.

praktiken och vilkanuvarande bestämmelser tillämpas iredovisa hur
dettabestämmelserna får för olika yrkesgrupper. Iskattekonsekvenser

ochförst ställning till kopplingen mellan tjänsteresakapitel vitar
placering förhar samband med tjänsteställetstjänsteställe. Frågor som

i efterföljande kapitel.vissa yrkesgrupper tas upp
vadInkomstskattelagen innehåller inte någon beskrivning av som

väcktskännetecknar tjänsteresa. ytterligare fråga harEn ärsom omen
vad med sådan Vifinns behov förtydligadet att som avses en resa.av

i kapitel ställning till det finns behovdärför dettakommer taatt avom
inkomstskattelagen införa definition och så befinnesiatt varaen om

hur sådan definition bör utfonnas.fallet, en
för lagstiftning idag berörInledningsvis redogör vi den som

tjänsteställe i viss mån bakgrunden till denna. Någrasamt av
placering vibestämmelserna berör enbart frågan tjänsteställetsom men

lämna redovisning i detta avsnitt.har valt samladatt en

Tjänsteställe gällande9.1 rätt-

fullgörtjänsteställe den plats där arbetstagareEnligt gällande rätt är en
förflyttning eller påsitt arbete. detta sker underhuvuddelen Omav

tjänsteställe i regel denarbetsplatser hela tiden växlar, anses somsom
hämta ochdär fullgör del sitt arbete, såsomplats arbetstagaren atten av

och avslutande arbets-arbetsmaterial eller utföra förberedandelämna
arbetsplats begränsad tid enligtuppgifter. arbetet på varje pågårOm en

byggnads- ochvillkor gäller för vissa arbetstagare inomde som
branscher, skall denanläggningsbranschen eller därmed jämförliga
reservofficerare skallbostad tjänsteställe.skattskyldiges Föranses som

tjänsteställe. skall gälla för nämndemän,bostaden Detsammaanses som
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jurymän och andra liknande uppdragstagare i allmän domstol, allmän
förvaltningsdomstol, hyresnämnd, arrendenämnd eller skattenämnd. En
skattskyldig under begränsad tid arbetar vid någon Europeiskasom av
unionens institutioner eller vid Europaskoloma nedan benämnd
nationell expert f°ar den huvudsakliga delen lönen för arbetetmen av
från arbetsgivare skall, under längst år, ha sitttreannan anses
tjänsteställe hos den arbetsgivare betalar den huvudsakliga delensom

lönen, den skattskyldige begär det.av om
Någon direkt koppling mellan tjänsteresa och tjänsteställe finns inte

i lagstiftningen idag. praktikenI har emellertid tjänstestället varit en av
flera avgörande faktorer vid bedömningen tjänsteresa varit förom en
handen eller inte.

finns detDäremot koppling mellan tjänstestället och tillrättenen
avdrag för ökade levnadskostnader. tillFör avdrag krävs denrätt att
skattskyldige vistas utanför den vanliga verksamhetsorten. Begreppet
tjänsteställe infördes i lagtext skatterefonnengenom som en
utgångspunkt vid bestämmande vad den skattskyldigesutgörav som
vanliga verksamhetsort. anställda inomFör byggnads- och
anläggningsbranschen eller därmed jämförliga branscher infördes en
bestämmelse innebär den skattskyldiges bostad skallattsom anses

tjänsteställe arbetet på varje arbetsplats begränsadpågår tidutgöra om
enligt de villkor gäller inom branscher.nämnda Bestämmelsernasom
kommenterades endast mycket kortfattat i förarbetena prop.
1989/90:1 del eftersom10, 353 dessa i praktiken hade tillämpatss.
tidigare till följd Riksskatteverket hade utfärdat anvisningar medattav
motsvarande innebörd. Några uttryckliga undantag för anställda inom
andra branscher de nämnda, innebärande bostaden skallän attovan

tjänsteställe infördes inte vid det tillfället.utgöraanses
Även tjänsteställets placering för vissa yrkesgrupper inte tasom upp

i detta kapitel redovisar vi bakgrunden till införandet dessaav
bestämmelser.

Reservofficerare skall sedan januari1 1994 ha bostadenanses som
tjänsteställe. Dessförinnan hade frågan varit till prövning viduppe
Kammarrätten i Göteborg målnr 4799-1992. Domstolen fann att
reservofficerarens bostad inte kunde betraktas tjänsteställe ochsom
uttalade den omständigheten de anställda avtal medgivitsatt att genom
behålla bostadsorten stationeringsort inte föranleddesom annan
bedömning. Föredragande statsråd uttalade i förarbetena prop.
1993/94:90 följande.47-48s.

Reservofficerares till övningar i olika delar landet oftast interesor av ryms
inom begreppet inställelseresor karaktär. De harärutan ettav annan
löpande anställningsavtal tjänstgör endast under begränsade perioder.men
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Med hänsyn till arbetets speciella och reservofñceramas situation finnsart
särskilda skäl motiverar införadet undantag för dematt ettsom som

innebär deras till och från tjänstgöringsorten kommer betraktasatt attresor
tjänsteresor och inte till och från arbetet. kan uppnåsDettasom som resor

låter bostaden tjänsteställe.att utgöragenom man

Bestämmelsen med innebörd bostaden skall utgöraatt anses
tjänsteställe for nämndemän m.fl. trädde i kraft den septemberläven

tillämpades för tid från och med den januari 1997.1997 1men
Föredragande statsråd uttalade prop. 1996/972133 53-54 följande.s.

Enligt dom i Jönköping den februari skallKammarrätten 2 1996en av
nämndemärmens ersättning för resekostnader i tingsrätt, hovrätt ochm.m.
kammarrätt bedömas ersättning för mellan bostad ochsom resor
arbetsplats. beror på domstolen betraktasDet deras tjänsteställe.att som

följer kostnader for till och frånDärav domstolen äratt attresor se som
till och från arbetet. ersättning förDen eller övernattningresor resor m.m.
närnndemärmen får från Domstolsverket blir därmed sådansom

skattepliktig inkomst för vilken Domstolsverket skall verkställa
skatteavdrag.

inämndemän länsrätt dock situationen armorlunda.För Derasär
tjänsteställe bostaden och till domstolen bedöms därförvaraanses resorna

tjänsteresor. Skälet nänmdemän i länsrätt utföraär attsom anses
huvuddelen arbetet i bostaden. får också till skillnad frånDe övrigaav -

förnämndemän arvode förberedelsearbete. Eftersom bl.a.-
avdragsmöjlighetema för kostnader för mellan bostad och arbetsplatsresor

begränsade vad gäller för tjänsteresor, kan nuvarande reglerär änmer som
innebära nämndemän i tingsrätt, hovrätt och kammarrätt förorsakasatt
kostnader för tjänstgöra, vilket självfallet inte acceptabelt. Detäratt är
också otillfredsställande nåmndemärmen sinsemellan behandlas olikaatt

det gäller den skattemässiga bedömningen deras resekostnader inär av
samband med inställelse för uppdraget. finns därför skälDet övervägaatt

nuvarande ordning bör ändras.om
Vid avvägning mellan, å sidan de nackdelar särskiltetten ena som

undantag från gällande skatterättsliga principer innebär och, å sidanandra
vikten nämndemarmasystemet förutsättningar fungera påatt att ettav ges
ändamålsenligt undantag beträffande nämndemärmens tjänste-sätt, är ett
ställe enligt vår mening föredra. Tjänstestället för samtliga nämndemänatt
bör därför bostaden. Därigenom blir deras till frånochvara resor
domstolen betrakta tjänsteresor.att som

beskrivna ordningen innebärDen nationella iatt experterovan som
vissa fall skall ha sitt tjänsteställe hos den arbetsgivareanses som
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betalar den huvudsakliga delen lönen infördesav genom prop.
1995/96:152.

dettaI sammanhang kan det på sin plats vilkaäven nämnaattvara
konsekvenser det får för de den skattskyldige företar, attresor som
placera tjänstestället i den skattskyldiges bostad. samtligaFör de
kategorier skattskyldiga olika anledningar har bostadensom av som
tjänsteställe varje arbete för arbetsgivaren utförsär utanförsom
bostaden betrakta tjänsteresa, lät den medföratt attsom en vara
avdragsrätt för ökade levnadskostnader först vissa kriterier ärom
uppfyllda. Varje företas i tjänsten mellan bostaden ochresa som
arbetsplatsen tjänsteresa. Bestämmelserna för dagligautgör resor
mellan bostad och arbetsplats bestämmelserna för hemresor tordesamt
i allmänhet inte tillämpliga för mellan tjänstestället dvs.vara resor
bostaden och arbetsplatsen. Resor mellan tillfällig bostad ochen
arbetsplatsen dagliga mellan denna tillfälligaär att anse som resor
bostad och arbetsplatsen. Avståndet mellan bostaden och förrättnings-

bedöms med utgångspunkt i tjänsteställets bostadensorten
belägenhet. gäller under förutsättningDetta bostaden haratt ansetts

den skattskyldiges tjänsteställe.utgöra

9.2 Tjänsteställe allmänt-

Vilken plats tjänsteställe, således idag inte det avgörande förär ärsom
betrakta i tjänsten eller inte. bestämmaär Attattom resan som en resa

vilken plats tjänsteställe har däremot betydelse för tillär rättensom
avdrag för ökade levnadskostnader. praktikenI har emellertid
bestämmelserna tillämpats på så arbetsuppgifterna harsätt näratt
utförts på plats den plats tjänsteställe, haränen annan som anses som
detta varit betrakta tjänsteresa. På så tjänsteställeatt sätt utgörsom en

skiljelinje mellan i tjänsten och slag ävenannaten resor resor av men
skiljelinje mellan tjänsteresor och tillfälligt arbete. exempelEtt ien som

viss belysermån tjänsteställe dock inte alltid skiljelinjeatt utgör en
mellan i tjänsten och slag frågan hur deärannatresor resor av om
dagliga den skattskyldige företar under pågående tjänste-resor som en

mellan den tillfälliga bostaden och arbetsplatsen skall behandlasresa ur
avdragssynpunkt. Regeringsrätten har funnit under vistelse utanföratt
den vanliga verksamhetsorten den skattskyldige, förutom för avdragär
för ökning i levnadskostnaden, berättigad till avdrag för dagliga resor
mellan den tillfälliga bostaden och arbetsplatsen jfr R78 1:100.
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tjänste-bestämmelsernaskattskyldigadeFör merparten omgerav
därplatsdenTjänsteställeproblem.till några ärupphovställe inte

fullgörs.arbetethuvuddelen av
Tjänste-bestämmelserna.kritikframföras vissdockkanDet mot

avspeglaralltidintekonstlat begreppuppfattasställe kan ett somsom
medframstårinvändning störreförhållandena. Dennaverkligade

skallanledningarolikade yrkesgrupperdet gällertydlighet när som av
arbetethuvuddelenbostadentjänsteställe isittha atttrots avanses

orsak isinmånhar i visssärregleringplats.utförs på Dennaannan
tjänsteställe. Detreglerardebestämmelserskatterättsligaandra än som
det främstförarbetenarefereradedeframgår att varovanav

tillupphovresekostnaderförersättningenbeskattningen gavsomav
för sigi ochbestämmelserna. Detriktadesdåkritikden mot varsom
vilkenberoende påbehandlades olikanämndemänacceptabeltinte att

sinhaproblematik kandennai sägastjänstgjordedomstol de ävenmen
deteftersomresekostnadsersättningen,beskattningengrund i varav

tillframleddeersättningsådanbeskattningfråga somav enom
dom.angivnakammarrättens ovan

skulledettaslopaskunnatjänsteställebegreppetSkulle utan att
tillupphovföljdändringar elleromfattandealltförmedföra ge

uppfattning,enligt vår ävenskulle,tillämpningsproblem Det
bestämmelser för desärskildabehovfinnasfortsättningsvis ett ovanav

nuvarandemedFördelen är attnämnda yrkesgruppema. system genom
kostnaderkostnadernabostadentilltjänsteställetförlägga varaatt anses

ytterligarebehövs någradet inteinnebär i sintjänsten. Dettai tur att
tjänsteställe skullebegreppetbestämmelser. Omi andraföljdändringar

förflertal lagarikrävasundantagsbestämmelserkommer ettslopas att
Även bortservinärvarande.förkonsekvenseruppnåatt omsomsamma

flermedföraslopande skullevi attdessa yrkesgrupperfrån att ettanser
närvarande.fallet förvadskulle uppståtillämpningsproblem ärän som

slopa begreppetinte vinnasskulle såledesfördel attNågon genom
behållafördeldetvitjänsteställe. är attTvärtom storatt enanser

vadtjänsteresabegreppet änoch knyta det närmrebegreppet än som
närvarande.gäller för

deförändringarnågraföreslår vi inteSammanfattningsvis av
emellertidVitjänsteställe.bestämmelserna attgrundläggande anserom

framgårvilkettjänsteresa,knytas äventjänsteställe bör närmare av
avsnitt.nästa
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9.3 Definition tjänsteresaav

Förslag: definitionEn begreppet tjänsteresa införs iav
inkomstskattelagen.

Med tjänsteresa den skattskyldige i tjänsten befinner sigattavses
någon plats tjänstestället. tjänsteresaEn kanän pågåannan

kortare tid eller tidsbegränsad till sin natur.vara

9.3.1 Bakgrund

I det upphävda statliga allmänna resereglementet beskrevsnumera
begreppet förrättning tjänstgöring eller uppdrag på grundsom som av
statlig myndighets föreskrifter eller beslut fullgörs för räkningstatens
på ställe förrättningsmannenspåän tjänsteställe.annat tjänsteresaEn

direkt föranledd förrättning. Meduppgavs vara en resa som var av en
tjänsteresa avsågs således inte själva förrättningen endast de däravutan
föranledda Dessa kunde för påbörjautgöra attresorna. resor resan
arbetet förrättningen, hem arbetet avslutats ochnärresan resa som
företogs i detta arbete. kommunalskattelagenI användes begreppet
förrättning, i inkomstskattelagen används i stället begreppetmen
tjänsteresa. Anledningen härtill har inte redovisats synsättetmen som
legat till grund för den språkliga förändringen torde ha varit det sistatt
nämnda begreppet i praktiken kommit både arbetetatt avse
förrättningen och de därav föranledda Begreppet tjänsteresaresorna.
får också tidsenligt det något ålderdomligaän uttrycketanses mer
förrättning. Det vår uppfattning begreppetär även tjänsteresa böratt
användas i inkomstskattelagen.

En tjänsteresa kan ha olika innebörd. Varken i kommunalskatte-
lagen eller i inkomstskattelagen finns någon beskrivning vadav som

med tjänsteresa. De grundläggande förutsättningarna för vadavses som
i flertalet fall konstituerar sådan torde allmänt vedertagna.en resa vara

skallDet något förenklat uttryckt fråga arbeteettvara om som- -
utförs i den skattskyldiges ordinarie tjänst på plats denänmen en annan
ordinarie arbetsplatsen. Det givetvis inte så enkelt det föreliggerär utan

flertal andra omständigheter bör beaktasett vid bedömningen. Mersom
de grundläggande förutsättningarna och dessa övrigaom

omständigheter kommer vi redovisa i avsnitt.att nästa
Riksskatteverket i Handledning för beskattning inkomstanger av

och förmögenhet vid 1998 års taxering s. 360-361 följande.m.m.
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Generellt kan tjänsteresa torde föreliggasägas att arbetsgivaren harnären
beordrat den anställde företa för utföra arbete för hansatt atten resa
räkning på plats. Ursprungstjänsten finns kvar, den anställde alltsåärannan
inte tjänstledig, och den utsändande arbetsgivaren har kvar arbetsgivar-

för den anställde. Det torde vidare krävas detansvaret arbete skallatt som
utföras på plats del det ursprungliga arbetetär eller i fallannan varten av
kommer den utsändande arbetsgivaren till godo. l regel betalar också den
utsändande arbetsgivaren den anställdes lön.

Denna beskrivning de omständigheter enligt Riksskatteverketsav som
mening bör beaktas har i viss mån varit vägledande för skatte-
myndighetemas tillämpning.

överväganden9.3.2 och förslag

Att vad med tjänsteresaavgöra har inte bara betydelse försom avses
till avdrag för ökade levnadskostnader.rätten Det avgörandeär även av

betydelse för bedömningen övriga uppkomna kostnader utgörav om
kostnader i tjänsten eller inte. Ett exempel på kostnad vanligtären som
förekommande i samband med tjänsteresor resekostnaden.är
Kostnader i tjänsten medför inte några beskattningskonsekvenser och

kostnadsersättning skallnär inte heller arbetsgivaravgifterutges tas ut.
Det således vikt vidär varje tillfälle kunnaatt avgöraav om en
bortovaro tjänsteresa eller inte. gällerutgör Detta tilläven rätten om
avdrag för ökade levnadskostnader inte föreligger, på grundt.ex. attav
tjänsteresan inte varit förenad med övernattning.

Det övergripande målet vid tillskapandet inkomstskattelagenav var
utforma regelsystem överskådligtatt ochett språkligtsom var

moderniserat. Inkomstskattelagen innehåller inte någon beskrivning av
begreppet tjänsteresa. Vi har också inte heller föreslåövervägt att att
någon beskrivning införs. kanDet emellertid kap.12antas att
inkomstskattelagen blir överskådligt med någon formännu mer av
beskrivning vad kännetecknande förär tjänsteresa. Om detav som en

möjligt tillskapa definitionär införandetatt sådanär atten av en
föredra, framför alternativet fortsättningsvis inte ha någonävenatt
beskrivning i lagen.

kunnaFör utfonna definition måste vi först ställningatt tilltaen
vilka grundläggande förutsättningar bör uppfyllda för attsom vara en
tjänsteresa skall föreligga. dettaI sammanhang bör nämnas attanses
det kan för de flesta skattskyldiga företar tjänsteresaantas att som en
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förproblem förutsättningarnauppkommer inga med avgöraatt enom
intetjänsteresa uppfyllda. flertalet fall behöver således någonIär

ingående bedömning omständigheterna göras.av
tjänsteresa dels det utförda arbetetMed nämnts,avses, som ovan

förrättningen, de företas i samband med detta arbete.dels resor som
innebär föreligger svårigheter med utformaDetta det vissa attatt en

företagnadefinition både utförda arbetet och desikte på dettarsom
vi nedan.Till denna fråga återkommerresorna.

tjänsteresa skallgrundläggande förutsättning förEn att en anses
föreligga plats denden skattskyldige utför arbetet påär änatt en annan

tjänstestället. Viordinarie arbetsplatsen, dvs. på någon plats änannan
kommitden skiljelinje tjänsteställe i praktiken attattanser som

innebära bör lagfástas. den skattskyldige skall vistas platsAtt annan
tjänstestället för tjänsteresa skall för handen kräver inteän att en vara

motivering. den skattskyldige utför sitt arbete,någon När ävennärmare
det fråga arbetsuppgifter denne normalt inte utför, påärom om som

den ordinarie kan det aldrig fråga tjänsteresa.arbetsplatsen vara om en
grundläggande skulle kunna formuleras på såDet kravet sätt att en

tjänsteresa kan föreligga den skattskyldige befinner sig pånär en annan
vilketplats tjänstestället. Med detta skulle både den tid underän avses

företar i tjänsten.arbetet utförs och de den skattskyldigeresor som
uppfyllt föremellertid inte det enda kriteriet måsteDetta är attsom vara

tjänsteresa föreligga.skallen
grundläggande förutsättning kan deEn sägas attvaraannan

skattskyldige utför platsarbetsuppgifter den på änannansom -
tjänstestället- ingå i dennes anställning det inte behöverskall även om

skattskyldiges ordinarie arbetsuppgifter.del den Dettautgöra en av
innebär kan tjänstledig från denden skattskyldige givetvis inteatt vara

skattskyldigeanställning tjänsteresan utifrån. denbedöms Om ärsom
ledig från tjänsteresa detursprungstjänsten föreligger inte någon ärutan

fråga sak denanställning. En är attannansnarare om en annan
tjänsteresa.skattskyldige i den anställningen kan företa Deten

formuleras arbetetgrundläggande kravet skulle således kunna attsom
respektive Med detta inte enbartskall företas i tjänsten.resorna avses

den skattskyldige sin ordinarie tjänstinte får ledig frånatt utanvara
dettaandra omständigheter vid bedömningenavgörandeäven är om

rekvisit uppfyllt.är
härvi in omständigheter skallInnan går på dessa nämnasnärmare

skattskyldige imed arbete vi förhållandet dendetävenatt attavser
tjänsten deltar i olika utbildningar denne inte direkt utföräven om

arbetsuppgifternågra vid de tillfállena.
finns betydelse förflera omständigheterDet är avgöraattsom av

skall utförasarbete utförs i tjänsten. arbete underDetettom som
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tjänsteresan kan många gånger helt eller delvis bestå av samma
arbetsuppgifter den skattskyldige utförnormalt i sin anställning.som
Fråga kan således den skattskyldiges normala arbetsuppgiftervara om

de utförs på plats tjänstestället. kanDet frågaän ävenmen annan vara
arbetsuppgifter inte normala för den skattskyldigeärom som men

denne blir beordrad utföra dessa för arbetsgivarens räkning. Föratt att
tjänsteresa skall föreligga bör det således frågaen vara om

arbetsuppgifter antingen del det arbete denärsom en av som
skattskyldige normalt utför för arbetsgivarens räkning eller på annat

kommer denne till godo.sätt Kravet på arbetet kommeratt
arbetsgivaren till godo bör inte för högt. Om anställdsättas t.ex.en
inom koncern med oförändrade anställningsförhållanden fullgören
arbetsuppgifter inom koncembolag bör detta inomett annat rymmas
vad med tjänsteresa. Andra omständigheter inte skallsom avses som
bortses ifrån det normalt bör arbetsgivarenär eller företrädareatt vara
för denne bestämmer vilka arbetsuppgifter den skattskyldige skallsom
utföra. Om arbetsgivaren inte har kvar denna det mycketrätt är som
talar för det fråga tillfällig anställning i ställetär föratt om en annan en
tjänsteresa. Slutligen skall arbetsgivaren bör ha kvarnämnas ävenatt

visst arbetsgivaransvar för den skattskyldige. Med dettaett viavser
främst arbetsgivarens skadestånds- och arbetsrättsliga ansvar.

De nämnda omständigheterna har olika tyngd och det får avgörasnu
från fall till fall sammanvägning samtliga relevantagenom en av
omständigheter huruvida tjänsteresa för handen eller inte.är Det ären
vår uppfattning det inte alltid bör krävas samtliga omständigheteratt att

Åföreligger. andra sidan de nämnda omständigheterna inte någonutgör
uttömmande uppräkning, endast del de omständigheterärutan en av

kan avgörande vid bedömningen.som vara
dessaUtöver omständigheter kan den tidsmässiga aspektenäven

avgörande vid bedömningen. skattereformen fannsFöre intevara
någon lagstadgad tidsgräns för avdragsrätten vid tjänsteresor imen
enlighet med Riksskatteverkets rekommendationer gällde en
tvåårsgräns. tidFör två års bortovaro skulle bestämmelsernautöver om
tillfälligt arbete tillämpas. Genom skattereformen infördes en
lagstadgad tvåårsgräns för avdrag vid tillfälligt arbete till följdsom av
samordningsbestämmelsen kom bli tillämplig vid tjänsteresor.ävenatt
Avdragsrätt förelåg under längre tid anställningens eller andranaturom
särskilda skäl talade för det. denna tidsgränsNumera borttagen.är

Det tidsmässigt kännetecknar tjänsteresa avsikten denär attsom en
skattskyldige efter tid skall återkomma till tjänstestället. denNären
skattskyldige under längre tid arbetat på plats änen en annan
tjänstestället det rimligt denna plats vid någon tidpunktär övergåratt
till den skattskyldiges tjänsteställe, dvs. denutgöra plats där hanatt
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detmedförarbetet. Dettahuvudsakliga delenutför den attavnumera
Även tidsgränsden tvåårigatjänsteresa.pågår någoninte längre om

meningenligt vårdet ändåföreliggerhar slopats,beskrivits ovansom
bedömabegränsning. Förtidsmässigfortsättningsvis behov attav en

bestämmelsernakanpågåskall kunnatjänsteresahur lång tid ansesen
tjänatillfälligt arbetevidlevnadskostnaderför ökadeavdrag somom

arbetetmedgeshärför kan blandAvdragvägledning. annat avser enom
mellanSkillnadernasintidsbegränsat tilleller detkortare tid är natur.

i avsnitt 14.3. Deutförligareredovisaskommerdessa båda begrepp att
lämpligtdet kanslående vilketlikheternatidsmässiga attgörär att vara

tillfälligtgäller vidde begreppanvända sigvid tjänsteresaäven somav
tid ellerkan pågå kortaretjänsteresaskulle innebäraarbete. Detta att en

vadfråganHärvid inställer sigtidsbegränsad till sin natur.annars vara
kanvadbestämningmed kortare tid.skall För som avsesavavsessom

tidsgränsgällt.tidigare Ende tidsgränserhämtas frånledning omsom
avdragsrätt föravgränsning förvedertagentvå år nämntsär somsom

vi kunnasådanlevnadskostnader vid tjänsteresa. En gränsökade anser
medvadvid bestämningutgångspunktlämplig som avsesavvara en

iförekommertidkortareEftersom uttryckettid.kortare även
uppfattningenoch vitillfälligt arbete,bestämmelserna är attavom

deinnebörd,likvärdigskall hadessa uttryck är argument somen
för vadgällandekapitel 14avseende ii aktuelltredovisas även som

för kravetgällertid vid tjänsteresa. Detsammamed kortare att enavses
tidsbegränsad till sinskalltjänsteresa natur.varaannars

pådefinitiontillskapamöjligtdetFråga ettär attär somenom
och vilketnämnda omständigheternadebeskriverklargörande sätt nu

få.skulledefinition kunnasådanutseende en
sikte påinföra definitionskulleförslagEtt togatt somenvara

definitionsådanbeskrivna omständigheterna. Endesamtliga ovan
förutsättningar behöverantalsåtorde få utformas på sätt stortatt ett

viföreligga. Dettaskalluppfyllda för tjänsteresaatt anseransesenvara
det bör kunnaeftersombestämmelsemed sådannackdelstor envara en

nämndadesamtligaskullför denföreligga tjänsteresa utan att ovanen
sådannackdel medför handen. Enomständigheterna är enannan
sådandetaljerad.oerhört Enlagtexten blirgivetvisbestämmelse är att

lämpligt alternativ.vi mindredetaljerad definition ettanser vara
endast de allradefinitionföreslåförVi har upptarattstannat somen

skulle kunnadefinitionsådanförutsättningarna. Engrundläggandemest
skattskyldigedenföreliggertjänsteresautformas på det närsättet att en

det sedantjänstestället. Närplatsbefinner sig påi tjänsten änannan
beskrivnadetjänsten börmed ivadgäller avgöraatt ovansom avses

ibör dessutomvägledning.tjäna Det nämnasomständigheterna som
tids-ellertidpågå kortaretjänsteresa kanbestämmelsen att vara
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begränsad till sin invändningenDen kan naturligtvisnatur. göras att en
utformad definitionså alltför generell för till ledning förär att vara

rättstillämpningen. Vi definitionens främsta värdeatt är attanser
underlätta förståelsen regelsystemet. detI avseendet fyllerav en
generell definition sin uppgift.

Sammanfattningsvis föreslår vi det införs definitionatt en av
tjänsteresa i inkomstskattelagen. Enligt denna definition skall med
tjänsteresa den skattskyldige i tjänsten befinner sig påattavses annan
plats tjänstestället. föreslårVi vidare det lagtexten skallän att av
framgå tjänsteresa kan pågå kortare tid eller tidsbegränsadatt en vara
till sin övrigt skall de nämndaI omständigheterna tjänanatur. ovan som
vägledning vid bedömningen tjänsteresa föreligger eller inte.av om en

Förslaget definition tjänsteresa återfinns i 12 kap. 5 §om en av
inkomstskattelagen.
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10 änsteställe för Vissa yrkesgrupper

Vi kommer behandla de skattekonsekvenser tjänsteställetsattnu som
placering föranleder och redovisar därför i detta kapitel hur nuvarande
bestämmelser har tillämpats för olika yrkesgrupper. Vi har i föregående
kapitel den nuvarande ordningen med tjänsteställe bör kvarståansett att

kopplingen mellan tjänsteställe och tjänsteresa börsamt att vara
starkare vad fallet idag. Vi i detta kapitelän fråganär tarsom upp om
tjänsteställets placering för dem arbetar på distans, instruktörersom
inom frivillig försvarsutbildning dem har kortvariga uppdrag.samt som

10.1 Tjänsteställe distansarbetare m.fl.-

särskild frågaEn det gäller begreppet tjänsteställenär hänger ihop med
allt fler i utsträckning arbetar på distans.att större kunnaFör att

bedöma vilket utseende regelsystemet bör ha det viktär attav
överblicka hur den framtida arbetsmarknaden kan tänkas vårFörut.se
del det främst den enskildes möjligheterär organisera sitt arbete påatt

det traditionella intresse.sätt änannat För få dennaär attsom av
överblick har vi tagit del Distansarbetsutredningens betänkandeav
Distansarbete SOU 1998:115. dettaAv betänkande kan bland annat
följande utläsas.

Eftersom det saknas enhetlig och överenskommen definitionen av
begreppet distansarbete förekommer det skillnader i resultatenstora
från de kartläggningar gjorts distansarbetet i Sverige. Antaletsom av

distansarbetar i tid motsvarande minst dag vecka,personer som en per
tilluppgår ungefär kvarts miljon. Enligt den mätningen frånsenasteen

förlägger1998 9 samtliga arbetstagare i Sverige arbetet tillprocent av
hemmet regelbundet eller då och då. Distansarbete vanligast blandär

Ålders-tjänstemannayrken och bland med hög utbildning.personer
35-54 år högst representerad bland demär distansarbetar.gruppen som

genomsnitt förläggerI distansarbetama drygt dag i veckan tillen annan
plats den ordinarie arbetsplatsen.än Endast fåtal arbetar hela sinett
arbetstid på distans. Distansarbete förutsätter inte några tekniska hjälp-
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använderdistansarbetarungefär hälften demmedel somavmen
mätningenförstautförs distans. Vid deni det arbete pådatorstöd som

förutspåddeSverigedistansarbete, gjordes i 1986,angående mansom
uppföljningen 1995Vidmotsvarandeökning 400 000 personer.en

1986.detsamma Detantalet distansarbetareframkom att somvar
mätningbekräftades iantalet distansarbetareoförändrade en senare

ökning antaletförst under det åretfrån 1997. Det är senaste avsom en
mätning hadeårstill hemmet I 1998förlägger arbete uppmätts.som

bland demökningenantalet stigit till 300 000 Den ärstörstapersoner.
bland demmindredå och då medan ökningenarbetar hemma ärsom

arbetstid tilldel sinhemma. förläggaregelbundet arbetar Att en avsom
distansarbete. Distans-dominerande formenden helthemmet är av

mellanarbetstidendelaalltid detsammaarbete är nästan attsom
mindre delvanligaste ocksåoch arbetsplatsen.bostaden Det är att aven

till arbetsplatsen.delförläggs till bostaden ocharbetstiden störreen
i telestugor,förläggsdistansarbete räknas arbeteSom även som

hänför sig tillarbeteoch telekontorgrannskapskontor samt som
verksamhet.utlokaliserad

Distansarbets-tjänsteställe uttaladegäller frågandetNär om
utredningen följande.s. 156

vilken platsfråganarbetar på distans kanarbetstagareFör somomen som
arbeteaktuell. Omtjänsteställe blihans eller hennesskall räknas som

problem.något Meni veckan torde det inteutförs på distans dag varaen
arbetstiden iarbetar halvatjänsteställe han eller honvilken plats är om

Bland dennaordinarie arbetsplatsenoch halva på denbostaden annat
levnadskostnaderökadenärvarande Utredningenfråga granskas för omav

flerbetydelse förtjänsteställe har1997:128. Frågandir. m.m.omm.m.
mening inteenligt utredningensvid distansarbete och börsituationer än

fråga förblibör i ställeti detta sammanhang. Detövervägas en
analyseraökade levnadskostnaderUtredningen närmareattm.m.om

betydelse vid distansarbete.tjänsteställets

högstavarierar iarbetar på distansSkattekonsekvensema för dem som
Ävenutförs på distans.utsträckning arbetetberoende på i vilkengrad,

tjänsteställeskatterättsligtföreliggerför dessa skattskyldiga ett som
föreliggertjänsteresavid bedömningenutgångspunktenutgör av om en

det enbart idistansdem arbetar påeller inte. Merparten görav som
särskildadet inte någradessa förekommermindre utsträckning. För

tjänstestället,vilken platsproblem med bestämma utgöratt som
utförs.delen arbetetdär den huvudsakligaeftersom det den platsär av

utsträckningi såemellertid skattskyldigaförekommerDet storatt
tjänstestället.bostaden bostadendistans, iarbetar på utgörattt.ex.
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Detta kan innebära det, den skattskyldige arbetaratt när på den plats
arbetsgivaren normalt tillhandahåller arbetsplats, föreliggersom som en

tjänsteresa. kostnaderDe uppkommer kostnader i tjänstenutgörsom
och eventuellt kan till avdrag för ökade levnadskostnaderrätt föreligga.
Det har gjorts gällande det inte kan acceptabelt dessaatt attvara resor
skall betraktas tjänsteresor. Det emellertid vår uppfattningärsom att

förhållandetdet den huvudsakliga delen arbetet utförsatt i bostadenav
inte bör föranleda andra bestämmelser de grundläggandeatt än om
tjänsteställe skall gälla. flertaletI fall det tänkbart detär redanatt av
anställningsavtalet överenskommits bostaden skall denatt vara
skattskyldiges normala arbetsplats och därmed dennes tjänsteställe. Att
den skattskyldige på tjänsteresa han till någonnäranses vara en reser

plats vi inte orimligt. Skäl förändraannan attanser vara
bestämmelserna enbart med hänsyn till antalet skattskyldigaatt som
distansarbetar har ökat, vi inte föreligga.anser

kanDet emellertid förekomma vissa problem med fastställaatt
vilken plats tjänsteställe denutgör skattskyldige fördelarnär sinsom
arbetstid ungefär lika mellan de olika arbetsplatserna. Detta är ett
problem kan förekomma för dem arbetar distanspå ävensom som men
för övriga skattskyldiga. Ett exempel på sådan kategori skattskyldigaen

lärare tjänstgörär vid två eller flera skolor. Det problematiska ärsom
härvid fastställa tjänsteställets placering. lösningatt En skulle kunna

införa bestämmelse möjliggöratt i ochvara atten som en samma
anställning ha två tjänsteställen. sådanEn bestämmelse måste
emellertid på något ochavgränsas endast gälla vissasätt situationer.

skulleDet bland medföra skattskyldig enligtannat att som
anställningsavtal skall tjänstgöra fyra dagar i veckan på arbetsplatsen
och idag veckan på arbetsgivarens arbetsplatser inteen en annan av
skulle få denna betraktad tjänsteresa. Båda dessa platserresa som
skulle tjänsteställe.utgöra Det skulle enligt vår mening innebäraanses

omotiverad försämring för antal skattskyldiga. Viett storten anser
således nackdelarna med ordning medgeratt flera tjänsteställenen som
överstiger fördelarna. Vi föreslår därför inte detta. ochI en samma
anställning bör således endast tjänsteställe föreligga. Om arbetstidenett
fördelas lika mellan olika arbetsställen får omständigheterna i det
enskilda fallet tjänstestället skall ligga.styra Arbets-var anses
ledningens placering kan därvid faktor får avgörande.vara en som vara

Sammanfattningsvis vi det inte finns något behovattanser attav
införa särskilda bestämmelser sikte dempå arbetar påtarsom som
distans.
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10.2 änsteställe instruktörer inom-

frivillig försvarsutbildning

instruktörer frivilligFörslag: För inom försvarsutbildning skall
bostaden tjänsteställe.utgöraanses

Enligt gällande skall bostaden tjänsteställe förrätt anses som
reservofñcerarna. Vi har redogjort för bakgrunden till denna
bestämmelse i tidigare avsnitt. Bestämmelsen medför deatt resor
reservofficema i denna sin tjänsteutövning företar till och från
tjänstgöringsplatsen betraktas i tjänsten. ersättningDensom resor som

således inte skattepliktig och, i fall inte särskild resekostnads-ärutges
ersättning utgår, omfattas inte kostnaderna den avdragsbegränsningav

gällande för till och från arbetsplatsen inställelse-är samtsom resor
Bestämmelserna för ökade levnadskostnaderavdrag vidresor. om

tjänsteresa kan dessutom tillämpliga.vara
Vi har blivit uppmärksammade yrkesgrupp uppvisarpå att en som

likheter med reservofficerare instruktörer inom frivilligstora är
försvarsutbildning. instruktörer omfattas inte denDessa av
bestämmelse förlägger tjänsteställe till bostaden försom reserv-
officerare. innebärDetta motsvarande för instruktöremaatt resor
betraktas mellan bostaden och arbetsplatsen. ersättningDensom resor

skattepliktig och skattekonsekvensema beroendeär ärutgessom av
vilka möjligheter till avdrag dessa instruktörer har. Avdrag kan
föreligga enligt bestämmelserna mellan bostaden ochom resor
arbetsplatsen. dessa gäller dock avdragsbegränsningFör resor en om
för närvarande 000 kronor. Bestämmelserna avdrag för ökade7 om
levnadskostnader vid tjänsteresor inte tillämpliga.är

Enligt förordningen 1994:522 förmåner till instruktörer inomom
frivillig försvarsutbildning får instruktör omfattasen som av
förordningen fri mellan bostaden eller arbetsplatsen ochresa
tjänstgöringsplatsen. färdbiljett inteOm tillhandahålls, har instruktören

till resekostnadsersättning. har vidare tillHan traktamenterätt rätt m.m.
under och utbildningstiden. Enligt uppgift från företrädare förrese-
Frivilliga försvarsorganisationemas samarbetskommitté antaletuppgår
instruktörer till hundratal varje år. Antalet beroende hurpåärett stora
satsningar under respektive år utbildningar inompågörssom
Försvarsmakten.

Reservofñcerare och instruktörer arbetar inte sällan på samma
tjänstgöringsplats. innebärDetta skillnaderna i den skattemässigaatt
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behandlingen dessa blir markant. Det upplevs svårförståeligt attav som
utgivna ersättningar och avdragsmöjligheter skall behandlas så olika
beroende på vilken yrkesgrupp vederbörande tillhör. Arbets-
förhållandena i identiska. Yrkesofficerare behandlas enligtär stort sett
nuvarande ordning skattemässigt reservofficerare ochsämre än
rekryteringen yrkesofñcerare för tjänstgöring instruktörer,av som
enligt företrädare för nämnda samarbetskommitté, påverkasovan
därför. Vi kan inte finna skäl dessa båda yrkesgrupper skallatt
behandlas olika skattemässigt det gäller utgivna ersättningar ochnär
avdragsmöjligheter i samband med tjänstgöringen.

Vår allmänna inställning bestämmelserna tjänsteställe inteär att om
skall förändras i utsträckning vad nödvändigt.större Deän ärsom
beskattningskonsekvenser inträffar det gäller resekostnads-närsom
ersättningen avdragsrätten härför skulle bland kunnasamt annat
undvikas dessa inte skulle omfattas den avdrags-attgenom resor av
begränsning gäller för denna Bestämmelsernatypsom av resor. om
reservofficerares tjänsteställe har emellertid inte upphov till någragett
praktiska problem och vi har inte för avsikt föreslå någonatt annan

förlösning denna yrkesgrupp. Den lösning då framstår mestsom som
naturlig för komma till med instruktöremas skattemässigaatt rätta
situation ordning bör gälla för de instruktörerär att samma som
omfattas förordningen förmåner till instruktörer inom frivilligav om
försvarsutbildning för reservofñcerama. Vi föreslår därför attsom
bostaden skall tjänsteställe för nämnda instruktörer.utgöra även

Den bestämmelsen återfinns i kap.12 6 § inkomstskattelagen.nya

10.3 änsteställe kortvariga arbeten och-
uppdrag

särskild fråga detEn gäller begreppet tjänsteställe knutennär ärannan
till de kortvariga anställningar och uppdrag påtarpersoner som annan

frågaDet kan vitt skilda yrkesgrupper, såsom musiker,ort. vara om
föredragshållare och kursledare de medverkar iävenmen personer som

televisionsprogram vid enstaka tillfälle. Vi kommer nedanett ett att
redogöra för de skillnader i beskattningskonsekvenser föreliggersom
för dem utför detta kortvariga arbete dels såsom tjänsteresa,som en
dels såsom tillfälligt arbete.ett

Av avgörande betydelse i vilken form den skattskyldigesär
verksamhet bedrivs. Regeringsrätten har frågan vadprövat om som

vanlig verksamhetsort för musiker.utgöra rättsfall visarDessaansetts
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förbedrivande harbetydelse för verksamhetensvilken sättet
tjänsteställe förstinfördes begreppetavdragsrätten. Såsom nämntsovan

med skattereforrnen.i och
Fivemedlem i dansorkesterskattskyldigeR79 1:93 Den var en-

tecknade orkestem anställningsavtalTeddys. varjeFör ettengagemang
till debetecknad ersättning.och uppbar såsom traktamente Resorna

angivnatill de i engagemangsavtalenskilda ansågs utgöraorterna resor
därför inte betraktas i tjänstentjänsteställena. kundeResorna som resor

till avdrag fick i ställetmed därtill hörande schablonavdrag. Rätten
tillfälligt arbete.bedömas utifrån bestämmelserna om

RÅ i dansorkesterref. skattskyldige medlem1987 175 Den var en-
aktiebolagDrifters. vidare hälftendelägare och anställd detHan avvar

tillhandahållabestod på uppdragverksamhet arrangörerattav avvars
engagemangsavtalolika Bolaget ingickorkestem spelningar på orter.

härtilloch kostnadsersättningar. Med hänsynoch tog emot gager
hänföra tillskattskyldiges intäkter från bolagetansågs den attvara

borde därförfrån bolaget. skattskyldiges bostadinkomst tjänst Denav
ordinarie verksamhetsorten för honom.betraktas den Resorna varsom

enligtbetrakta i tjänsten för vilka avdragsrättsåledes att som resor
schablon förelåg.

Handledning för beskattning inkomstRiksskatteverket uttalar i av
taxering följande.och förmögenhet vid 1998 års s. 363m.m.

m.fl. i normalfalletturnerande artister och musiker bostadsortenFör utgör
deras vanliga verksamhetsort.

RÅ orkestermusikerhar i dom ref. 175 gällde1987RR som enen
i aktiebolag musikems vanligadelägare och anställd ett ansettsom var

normaltden plats där hans arbetsgivare bolagetverksamhetsort vara
sitt plats sammanföll i domen medbedriver sin verksamhet/har Dennasäte.

musikems bostadsort.
inte någon arbetsgivare sänder demFrilansmusiker har normalt utsom

och harför varje enskilt uppträdandepå tjänsteresa. De engageras
spel-följaktligen sin vanliga verksamhetsort förlagd till engagemangs-

platsen.

bedrivs i aktiebolagsform innebär dettaden aktuella verksamhetenNär
uppdragsgivaren och bolaget.uppdragsförhållandet mellan Denäratt
aktiebolaget. uppdraget utförsskattskyldige i sin anställd Närär tur av

utsänd aktiebolaget. skattskyldigesåledes den skattskyldige Denär av
bolaget bedriver sinha sitt tjänsteställe på den plats däranses

därför inte helt orimligverksamhet eller har sitt Detsäte. är en
eftersom denbortovaron blir betrakta tjänsteresakonsekvens attatt som

anställd i bolaget och utför sina arbets-skattskyldige de facto är
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uppgifter i detta bolag. När uppdragsförhållandet direkt mellanär
uppdragsgivaren och den skattskyldige blir bedömningen annorlunda.
Det avgörande blir då den skattskyldige fullgör huvuddelen sittvar av
arbete i detta uppdrag. Inte sällan engagemangsplatsen denanses vara

Ävenskattskyldiges tjänsteställe. den skattskyldige bedriver verk-om
samheten i enskild firma kan bedömning göras.samma

När bostaden tjänsteställe bliranses nämnts,vara som ovan
bestämmelserna tjänsteresor tillämpliga. Detta innebär deom att
kostnader uppstår kostnader i tjänstenutgör och medför inte någrasom
särskilda beskattningskonsekvenser eftersom avdragsrätt föreligger.
Här har vi bland i åtanke resekostnaderannat kostnader församt
övernattning. När uppdragsgivaren ersättning för dylika kostnaderutger

denne inte hellerär skyldig erlägga arbetsgivaravgifter.att När
engagemangsplatsen tjänsteställe innebär detta denanses attvara
ersättning uppdragsgivaren förutges täcka vissa kostnadersom attav
kan leda till konsekvenser för beskattningen. Den skattskyldige har
nämligen endast under vissa förutsättningar till avdrag förrätt resor

ökade levnadskostnader. Avdragsrättsamt för ökade levnadskostnader
föreligger enbart förutsättningarna i bestämmelserna tillfälligtom om
arbete uppfyllda.är För övriga kostnader föreligger inte någon
avdragsrätt.

föreliggerDet således skillnad vid beskattningen utgivnaen av
kostnadsersättningar beroende på uppdraget betraktasom som en
tjänsteresa eller tillfälligt arbete. De schablonbelopp för vilka avdrag
kan medges med såsom för ökade levnadskostnader lägre vidär även
tillfälligt arbete vid tjänsteresa.än När uppdragsgivaren ersättningutger
i samband med tillfälligt arbete denneett dessutomär skyldig att
erlägga arbetsgivaravgifter.

Fråga det gårär utjämna dessa skillnader i denatt skattemässigaom
behandlingen mellan dem bedriver verksamheten i bolagsform ochsom
således omfattas bestämmelserna avdragsrätt vid tjänsteresor ochav om
dem bedriver verksamheten i sådan form det inte frågasom att är om
tjänsteresor. alternativEtt bostaden skallär tjänsteställeatt anses vara

för i dettaäven avseende berörda yrkesgrupper. Första problemet
härvid vilkaär yrkesgrupperavgöraatt skall omfattas sådansom av en
reglering. liggerDet i sakens det inte enbart musikernatur att är som
kan verksamma på beskrivits.sätt bestämmelseEn ivara som som,
likhet med bestämmelsema för reservofficerare och nämndemän,
omfattar vissa nämnda yrkesgrupper inte lämpligär lösning påen
problematiken. Det vår uppfattningär det inte heller lämpligtatt är att

vissa särskildanämna branscher. Det måste den föreliggandevara
situationen sådan medför den skattskyldiges bostadatt skallsom som

tjänsteställe.utgöra För skattskyldig med kortvarigt arbeteanses eller
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bostadenskulleföljdifem arbetsdagarhögstuppdrag somansesom
avdragsrättbestämmelsernamedföraskulletjänsteställe. Detta att om

tillfälligtviddemföri ställettillämpligaskulleför tjänsteresor vara
högreerhållasåledesskulleskattskyldiga ettfall.arbete i vissa De
vissainnebäraskullelevnadskostnader. attDetta ävenför ökadeavdrag

skullelevnadskostnaderprivatakostnaderde ansessomsom ansesav
kostnader i tjänsten.som

detill vidaÄven detta såmedfördelar attföreliggerdetom
kanupphöra,skulleönskvärdaintebeskattningskonsekvenser ärsom

antalmedföraordningenskisserade att ettden antas nyanu
upplevasskulleBestämmelsenskulle uppstå.tillämpningsproblem som

skullei dagar. Dessutomuppdragdensvårförståelig för sexvararvars
dagarbetarperiodlängreunderför demproblemdet uppstå enensom

uppdrag.betraktashärvid inteskulletillfälle ettVarjeoch då.då som
längreunderdagarenstakaomfattaruppdragetavtalatdetOm är att en
skulleockså dåbostadenuppkommaantagligenskulle frågaperiod om

tjänstestället.utgöra
aktuelladekorrektegentligendetuppfattning är attvårDet attär

huvuddelenOmtjänsteresor.betraktaintesituationema är avatt som
tjänsteställeplatsskall dennadagbostaden iutförs iarbetet varaanses

utförsarbetethuvuddelenbestämmelserna. Omnuvarandedeenligt av
börtjänsteställe. Detta ävenplatsskall dennaplatspå varaansesannan

visserligen klartprinciper. Det attgällande ärfortsättningsvis vara
alltidinteaktuelladeförbeskattningskonsekvensema personerna

gårdetuppfattningvår attdetrimliga attärframstår ommensom
förändringar,andra änkonsekvenserdessamedkomma till rätta genom
föredra. Detdetta ärtjänsteställe, ärförändringar begreppet attav

ingåendebeskattningskonsekvensemastuderaviktdärför att merav
kapitelefterföljandeiandra lösningar. Dettasöka finna görsoch som

till ändringar.innehåller förslagäven
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ll Särskilt kortvariga arbeten ochom

uppdrag

föregåendeI kapitel har bland behandlats frågan vilken platsannat om
tjänsteställe för demutgör utför kortvarigt arbete ellersom ettsom

uppdrag. Vi har därvid det inte finns skäl för dessaansett att att
bestämma tjänstestället annorlunda vad gäller föränpersoner som

övriga skattskyldiga. Vi skall i stället analysera de beskattnings-
konsekvenser uppstår för skattskyldiga utför kortvarigasom som
arbeten eller uppdrag och söka finna lösning. Vi skall ävenen annan
redogöra för de skyldigheter åvilar arbets- respektive uppdrags-som
givaren frågai skatteavdrag och arbetsgivaravgifter.om

1 1 l Beskattningskonsekvenserna.

skattskyldigesDen möjligheter till avdrag för kostnader harsom
samband med det kortvariga uppdraget intresse för kunnaär attav
belysa beskattningskonsekvensema. skattskyldigeDen inteanses vara
på tjänsteresa och kan alltså inte medges avdrag för ökade
levnadskostnader enligt vad gäller vid sådan Däremot kansom resa.
avdrag medges vid tillfälligt arbete. Förutsättningar för tillrättsom
sådant avdrag avståndet mellanär arbetsorten och bostadsortenatt är
minst femtio kilometer och den skattskyldige påatt övernattar
arbetsorten. När dessa förutsättningar uppfyllda föreligger tillär rätt
avdrag för ökade levnadskostnader, med vilket kostnader för logi,avses
måltider och småutgifter. frågaI beskattningskonsekvensema förom
dem kortvarigt uppdrag det, i frågaantar ökade levnads-ärsom om
kostnader, bestämmelsen avdrag för kostnader för logi ärom som av

intresse.störst
intresseAv den skattskyldigesär även möjligheter till avdrag för

resekostnader till och från arbetsorten. Avdragsrätt föreligger för
skäliga utgifter för i samband med den skattskyldige börjarattresor
eller slutar tjänst. Kostnaden för den den skattskyldigeen resa som
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hanutförande och denföretar till plats för uppdragsett resa somen
avdragsgill.uppdraget slutfört således Resanföretar därifrån när är är

inställelse-betraktaenligt skatterättsliga definitionendenär att ensom
Avdragsrättenoch arbetsplats.och inte mellan bostadresa som en resa

utgifterberoende vilka ytterligareför inställelseresor emellertidär av
företagnaför andraden skattskyldige hatt under inkomståret resor.

mellan bostaden och arbets-Utgifter för inställelseresor och samtresor
underdel kostnadernautbildningsplatsen skall dras bara till den ettav

innebärsammanlagt överstiger 000 kronor. Dettabeskattningsår 7 att
resekostnader ifaktiskaalltid får avdrag för sinaden skattskyldige inte

uppdraget utförs.och från den plats därsamband med tillresan
tydligare arbets-reglering framstårKonsekvenserna denna närav

kommerkostnadsersättning för sådangivaren har lämnat Dettaen resa.
redovisas nedan.att

till avdragskattskyldige hanämnda avdrag kan denUtöver rättäven
bostaden och arbetsplatsenför dagliga mellanför kostnader samtresor

för kostnader för hemresorför s.k. hemresor. Avdragför kostnader
dessa kostnaderavdragsbegränsningenomfattas inte ärutanav

såledesuppdrag längre tid kani sin helhet.avdragsgilla När ett varar en
antingenpågående uppdragföretas underde ett resorvararesor som

Inställelseresorarbetsplatsen eller hemresor.mellan bostaden och är
från platsenförsta till och den sistabara dennämnts resanresansom

för tjänstgöringen.
denovanlig situation uppdragsgivareninte heltDet ersätterär atten

samband med uppdraget.uppkommit iskattskyldige för kostnader som
skattskyldige.skattepliktig intäkt för denersättningarDessa utgör

möjligheter tillberoende vilkaBeskattningskonsekvensema är av
har.avdrag den skattskyldige

skattskyldigesersättning för denuppdragsgivarenNär utger
för dessa kostnader.till avdragresekostnader har den skattskyldige rätt

den nämndaemellertidKostnader för inställelseresor omfattas av
kan kommaden skattskyldigeavdragsbegränsningen vilket medför att

alltiddenne inteersättningen, eftersombetala skatt på den utgivnaatt
avdrag.beloppsmässigt motsvarandehar möjlighet göraatt

övemattningskostnaderersättning för den skattskyldigesNär utges
emellertidskattskyldige hardenna ersättning skattepliktig. Denär även

avdrag förtillvissa förutsättningar, vilka redovisatsunder rättovan,
ersättningen skalldettamerkostnad för logi. Skattemässigt innebär att

egentligdras Någontill beskattning och kostnadentas av.upp
skattskyldigeinte denbeskattningskonsekvens uppkommer inte. Har

förskall något avdragavdrag för ökade levnadskostnadertillrätt
inte medges.logikostnaden däremot
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arbets- eller uppdragsgivarenNär direkt står för resekostnaden för
den skattskyldiges inställelse föreligger förmån, vilken ären
skattepliktig. exempel på sådan situation den skattskyldigeEtt är nären

flygbiljettenfår direkt uppdragsgivaren. Värdet biljetten skall tasav av
till beskattning uppdragstagaren. gällerDetsamma närupp av

uppdragsgivaren direkt betalar utgiften för den skattskyldiges
övernattning eller upplåter övemattningsrum. föreliggerHär en
bostadsförmån, vilken skattepliktig eftersom utgifter för övernattningär
i aktuella situationer betrakta privata levnadskostnaderär attnu som

inteoch kostnader i tjänsten. Den skattskyldige har i dessasom
situationer inte åsamkats någon kostnad och skulle således inte ha rätt
till motsvarande avdrag. skapaFör neutralitet vid beskattningenatt när

uppdragstagare under dessa förhållanden redovisar förmån frien av
inställelseresa eller bostadsförmån bör avdrag kunna påräknas med ett
belopp förmånsvärdet. principDenna också sinägermotsvararsom
tillämpning i fråga förmån fri hemresa.om av

Vi kan konstatera vid sådana tillfälliga uppdrag äratt varom nu
fråga, de ersättningar oftast ersättning för resekostnaderär utgessom
och ersättning för logikostnader.

Förmån eller förersättning kostnader för logi medför- i principav
inte några beskattningskonsekvenser för uppdragstagaren. Detta-

förutsättningunder till avdrag för ökade levnadskostnaderrättatt
föreligger. avdragsrätt inte föreligger skall förmånenNär respektive
ersättningen till beskattning motsvarande beloppsmässigatas utanupp
avdrag. beror då oftastDetta på det inte minst femtio kilometeräratt
mellan den skattskyldiges tjänstgöringsplats bostad.och uppdrags-När
givaren ersättning i sådan situation det inte oskäligtutger är atten
uppdragstagaren blir beskattad för detta såsom bostadsförmån. Dettaen

konsekvent med den övriga beskattningen byggerär påäven som
den skattskyldige har möjlighet i densynsättet att övernattaatt

ordinarie bostaden han vistas inom femtio kilometer från bostaden.om
När övemattningen kan betraktas den utförs i tjänstenattsom
föreligger bedömning. Sammanfattningsvis vi detatten annan anser
inte finns något behov den skattskyldiges synvinkel förändraattur
bestämmelserna beskattningen utgivna ersättningar och avdragom av
för kostnader för logi.

detNär gäller förmån eller ersättning för kostnader förav
inställelseresor kan emellertid uppkomma beskattningskonsekvenser

framstår icke önskvärda. beror på, redovisats,Dettasom som som ovan
avdragsrätten för kostnader för inställelseresor och mellanatt resor

bostad och arbetsplats begränsad till den del kostnaderna överstigerär
000 kronor. kan innebära7 Detta uppdragstagare kan kommaatt atten

betala skatt långtpå hälften värdet för den ersättning hanöver av

19-1532Förmåner5
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erhållit. den skattskyldigeNär dessutom erhållit lågt arvode kanett
denna beskattning framstå mycket stötande. Beskattnings-som
konsekvenserna dessutom helt beroende vilka möjligheter tillär av
avdrag den skattskyldige har för kostnader för resterande under året
företagna inställelseresor och mellan bostad och arbetsplatsen.resor

innebär beskattningskonsekvensema utgivnaDetta ersättningaratt av
och förmåner för inställelseresor betydligtvarierar skattskyldiga
emellan.

Sammanfattningsvis gäller uppdragstagarens synvinkel kanatt ur
beskattningskonsekvenser framstår icke önskvärda uppstå närsom som
uppdragsgivaren ersättning för kostnader för inställelseresor. Viutger
kommer därför redogöra för dessa bestämmelser inärmare nästaatt
avsnitt och föreslå ändringar.

uppdragsgivaren förmånerNär eller ersättningarutger ovanav
slag skall arbetsgivaravgifter erläggas. gällerDettanämnt även om

Ävenuppdragstagaren har till avdrag för motsvarande kostnader.rätt
detta kan framstå stötande för uppdragsgivama. Vi skall därför isom
avsnitt redovisa för gällande11.3 bestämmelser det gällernärmare när
underlag för arbetsgivaravgifter. Vi skall redovisa preliminäräven när
skatt skall dras från utgivna ersättningar och förmåner slutligensamtav
vilka inkomster pensionsgrundande.ärsom

11.2 Särskilt avdrag för kostnader förom

inställelseresor

Avdrag förFörslag: kostnader inställelseresor skall inte omfattasför
någon beloppsmässig avdragsbegränsning.av

Avdragsbegränsningen1 1.2.1 rättsutveckling-

Utgifter för särskilda inom eller mellan Europeiska unionensresor
medlemsländer eller EES-ländema i samband med den skattskyldigeatt
börjar eller slutar tjänst skall dras Utgifter för dessa ochen av. resor

mellan bostaden och arbets- utbildningsplatsen skall drassamtresor av
bara till den del kostnaderna under beskattningsâr sammanlagtett
överstiger 7 000 kronor.

Bestämmelserna avdrag för kostnader för inställelseresor träddeom
i kraft den januari tidigare1 1994. Regeringsrätten hade konstaterat att
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kostnader för i samband med skattskyldig tillträdde ellerattresor
lämnade anställning inte kunde hänföras till sådana resekostnaderen

RÅför vilka förelågavdragsrätt jfr ochR79 1:71 1975 Aa578.
utgjorde alltså inteResoma mellan bostaden och arbetsplatsen.resor

Föredragande statsråd uttalade prop. 1993/94:90 följande.47s.

Idag föreligger normalt till avdrag för kostnader för till och fränrätt resor
arbetsplatsen. Däremot kostnaderna för den första till denär resan nya
arbetsplatsen och sista därifrån efter arbetet upphört, s.k.attresan
inställelseresor, inte avdragsgilla. skillnad i avdragsrätt följer iDenna och
for sig den grundläggande principen kostnader för skaffa sig elleratt attav
utvidga förvärvskälla inte avdragsgilla. skillnaden uppfattasMenären av
många orättvis och svårförståelig. Särskilt markant blir skillnaden närsom
det fråga kortvariga arbeten där resekostnaden kanär utgöraom en
betydligt arvodesdelen, fallet inte sällan förstörre än ärsumma som
artister. vidareDet märka artists verksamhet närings-är att att utgörom en
verksamhet blir resekostnadema avdragsgilla. likhet utredningenmedI

regeringen övervägande skäl talar för inför generellatt attanser man en
avdragsrätt för resekostnader i samband med inställelse till och lämnande

tjänst.av

förarbetena uttalades inte skälenI något för kostnader förattom
inställelseresor skulle omfattas avdragsbegränsningen. Iav
propositionen nämndes huvud inte kostnaderna föröver taget att
inställelseresor skulle omfattas någon beloppsmässig begränsning.av

UtredningenAtt tjänsteinkomstbeskattning SOU 1993:44,om som
den utredning föreslog särskilda bestämmelser förattvar som

inställelseresor skulle införas, inte uttalade något skälen för och motom
låta avdragsbegränsningen omfatta kostnader inställelse-förävenatt

har sin naturliga förklaring då denna utredning föreslog attresor
avdragsbegränsningen vid den tidpunkten enbart gällde i frågasom-

kostnader för till och från arbetsplatsen skulle slopas. Dettaom resor -
följd utredningen föreslog bestämmelserna avdragatt attsom en av om

för kostnader för till och från arbetsplatsen skulle ändras.resor
Utredningens förslag skulle således ha inneburit kostnader föratt
inställelseresor skulle ha varit avdragsgilla någon beloppsmässigutan
begränsning. den del förslaget innebarI förändringar tillrättenav
avdrag för kostnader för till frånoch arbetsplatsen ledde detta interesor
till någon ändrad lagstiftning. Avdragsbegränsningen för sådana
kostnader slopades därmed inte. Avdragsrätt för kostnader för
inställelseresor infördes emellertid i enlighet med utredningens förslag.
Eftersom den bestämmelsen infördes i punktnya samma av
anvisningarna bestämmelserna föravdrag kostnader försom om resor
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till och från arbetsplatsen punkt anvisningarna till4 33 §av
kommunalskattelagen och bestämmelsen avdragsbegränsningom var
utformad på så avdrag enligt nämnda punkt omfattadessätt att av
begränsningen, innebar detta kostnaderna för inställelseresorävenatt
kom omfattas avdragsbegränsningen något uttryckligtatt utanav
stadgande härom. Några skäl för detta redovisades, nämnts,som ovan
inte i förarbetena.

Vi har i kapitel konstaterat11.1 möjlig beskattnings-vägatt en ur
förbättrasynpunkt för de skattskyldiga kortvarigaatt antarsom

uppdrag skulle kunna medge avdrag för kostnader förattvara
inställelseresor beloppsmässignågon begränsning. Avgörande förutan
detta ställningstagande vilka skäl talar för och slopandeär emot ettsom

begränsningen.av
avdragsbegränsningenNär infördes, uttalade föredragande statsråd

1991/92:l50, bilaga följande.1:5, 21-22s.

Enligt min mening bör i stället schablonavdraget med regelersättas en om
begränsad avdragsrätt för kostnader i inkomstslaget tjänst. Härigenom kan
den erforderliga budgeteffekten erhållas. Vidare uppnås effektsamma som
schablonavdraget syftade till, nämligen möjliggöra användandetatt av
förenklad självdeklaration för skattskyldiga, det lederstora utan attgrupper
till inkomstbortfall för och kommun.stat

mellan bostad och arbetsplats harResor i skattesammanhang haansetts
karaktär privat levnadskostnad. Kostnaden föranleddes den skatt-av av
skyldiges val bostadsläge. Bl.a. med hänsyn till det för många skatt-attav
skyldiga sig avsevärd kostnad har visst samband medrör om en som
inkomstens förvärvande medges detta avdrag för arbetsresor undertrots
vissa förutsättningar. bakgrund sådana kostnaderMot skattemässigtattav
kan betraktas privata levnadskostnader det emellertid enligt minärsom
mening från principiell synpunkt försvarbart införa begränsningatt en av
avdragsrätten. Med hänsyn till detta torde den vanligastatt vara
förekommande kostnaden i inkomstslaget tjänst uppnås dessutom stora
förenklingsvinster avdragsbegränsning för dessa kostnader.görsom en

Övriga kostnader täcks schablonavdraget i huvudsaksom nu av avser
kostnader har direkt samband med förvärvandet inkomsten iettsom av
fråga förhållandevis låg..En beloppsgräns för dessa kostnader dockär.....
enligt min mening acceptabel främst förenklingsskäl.av

Vid bestämmande för avdragsrätten bör, förutomgränsen stats-av
finansiella skäl, beaktas den fördel förenklingssynpunkt det innebär attur
inte väsentligt färre skattskyldiga fallet kan använda denän ärsom nu
förenklade självdeklarationen. bakgrund härav det enligtMot minär
bedömning lämpligt kostnader för mellan bostad och arbetsplatsatt ärresor
avdragsgilla endast till den del de överstiger kronor.4 000 Motsvarande
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inkomstslagetberäkning inkomst ibör gälla för sådana vidäven resor av
näringsverksamhet.

för deinte begränsa avdragsrättenEnligt mening finns det skälmin att
för närvarande inte ingår i schablonavdraget resorkostnader isom

beträffande ökadevår skulleoch hemresor anm. Dettatjänsten t.ex.
administrativavid tjänsteresa leda till avsevärdalevnadskostnader

anställda och arbetsgivare.komplikationer för både

uttalanden UtredningenVi skall någranämnaäven omav
i samband medtjänsteinkomstbeskattningen gjordes översyn avensom

från arbetsplatsenbestämmelserna till och SOU 1993:44om resor
75-76 och 78.s.

..haravdragsbegränsning kr genomförtsden 4 000Genom somom .. ..
bostad ochmed allmänna färdmedel mellansålunda avdragen för resor

emellertidavskaffats i praktiken. år 1993 kanarbetsplats till del Förstor
kommer bli berättigade till visst avdragförutses många resenärer ettattatt

överstigahar höjts så årskostnaden kommerresprisema attatt attgenom
kr.4 000

sålunda det gällernuvarande beloppsgränsen på kr kan4 000Den när-
kr krbilavdrag avståndsgräns på 4 000 13 2 220sägas motsvara : :en :-

dagar kilometer enkel7 resa.ca
avdrag för faktiska kostnader, också härnuvarande medgesI systern

reduktion för bottenbeloppet kr. bottenbeloppmed 4 000 Detta är avpassat
i täcker mellan bostad och arbets-så det kostnaderna föratt stort sett resor

med allmänma fárdmedel.plats

dessa uttalanden till viss intäkt för avsikten medkanVi att atttasanser
införande, siktehar varit, efter dessavdragsbegränsnimgen även att ta

företar till arbetsplatsen därflertaletde dagliga resaor av osssom
lågt belopp.enskilda till relativtkostnaden för uppgården ettresan

överväganden ochAvdragsbegränsningen11.2.2 -
förslag

för till och frånInförandet avdragsbegränsningen för kostnader resorav
motiverades således kostnader för dessaarbetsplatsen utgöratt resorav

levnadskostnader, införandet motiveradesprivata även avmen
statsfmansiella skäl förekommer dockoch förenklingsskäl. Det även
resekostnader levnadskostnader inteprivatautgörsom men som

tänker dåomfattas någon avdragsbegränsning. Vi pånärmastav
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beskattnings-kostnader för särskildaavdragsrätten för hemresor. Några
uppdragsgivaren ersättningkonsekvenser uppstår således inte när utger

Även bestämmelserna kostnader för intervju-för dessa kostnader. om
också privat levnadskostnad, uppbyggda på såär sättärresor, som en

för dessabeskattningskonsekvens inte uppstår ersättningnågon näratt
tydlighet ikostnader kommer framgå medutgått. Detta störreatt

avsnitt 11.3.2.
Inställelseresor uppvisar vissa likheter med de iresor som

skattehänseende mellan bostaden och arbetsplatsen.benämns resor
likheter med hemresor ochInställelseresor uppvisar emellertid även
arbetsplatsen företas oftastintervjuresor. mellan bostaden ochResor

till relativt ringadagligen och kostnaden för den enskilda uppgårresan
intebelopp för de skattskyldiga. Inställelseresormerparten gerav

upphov till generella beskattningskonsekvenser förnågra merparten av
utförsde skattskyldiga. det fråga uppdrag påDet är när är ett somom

tilllängre avstånd från bostadsorten dessa kan upphovett gesom resor
konsekvenser. då inte sällan fråga resekostnadersådana Det är somom

vida överstiger kostnaden för den dagliga mellan bostaden ochresan
föreliggerarbetsplatsen. Vi de skillnader mellanattanser som

arbetsplatseninställelseresor och dagliga mellan bostaden ochresor
omfattas begränsning.talar för inställelseresor inte skall dennaatt av

infördes på grundtill avdrag för kostnader för inställelseresorRätt
utförde fleraproblem hade uppmärksammats för demdeav som som

fall torde,kortvariga uppdrag hos olika uppdragsgivare. dessa enligtI
Utredningen tjänsteinkomstbeskattning 108, det iSOU 1993:44om s.
regel förhålla sig till arbetsplatsen arbetet börjar ochså näratt resan

arbetet slutar skalltillbaka till den ordinarie bostadsorten närresan
bedömas för inställelse respektive lämnande anställning försom resa av

avdragsgilla.vilka kostnader vid det tillfället inte Denvar
avdragsbegränsning gäller för närvarande kan i flertalet fallsom

det harinnebära någon avdragsrätt inte föreligger idag heller. Dåatt nu
effekterna bestämmelsen inte alltidvisat sig de eftersträvadeatt av

till följd den beloppsmässiga avdragsbegränsninguppnås och detta av
gäller, vi finns starka skäl ifrågasätta dessadetatt att omsom anser

begränsning.kostnader fortsättningsvis skall omfattas dennaäven av
skäl förskall återigen det inte framkom någraDet nämnas att en

infördes.avdragsbegränsning bestämmelsen inställelseresor Denär om
hand statsfinansiella.skäl sedermera har åberopats i förstaärsom

uppmärk-Konsekvenserna de nuvarande bestämmelserna harav
Riksskatte-och förklarats olämpliga, blandsammats annat avsom

Vi dessa skäl får deverket. väga änatt tyngre stats-anser anses
finansiella skälen. Kostnaden för hemresor och inställelseresor uppgår

belopp för varje enskild vadinte sällan till betydligt större änresa
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arbetsplatsendagliga mellan bostaden ochkostnaden för den gör.resan
likakostnader behandlasinte helt motiverat dessasåledesDet är att ur

avdragssynpunkt.
förstarka skälSammanfattningsvis vi det föreligger attattanser

förför kostnaderbeloppsmässiga avdragsbegränsningenslopa den
till bestämmelsenshar sig i förarbetenainställelseresor. Det vare

bibehållandedärefter framkommit något skäl förinförande eller ett av
dennade olägenheteravdragsbegränsningen vägersom upp

för kostnaderföreslår därför avdragbegränsning upphov till. Vi attger
likhet vad Utredningeninställelseresor skall, i medför om

beloppsmässigtjänsteinkomstbeskattning föreslog, medges någonutan
bliravdragsbegränsningenEffekterna slopandebegränsning. ettav av

kortvarigaskattskyldiga, dvs. inte enbart desamtliga antaratt som
första kronan.för inställelseresor frånhar till avdraguppdrag, rätt

avdragsbegränsningen förnuvarandeKonsekvenserna denav
vi finner detomotiveradeframstår såinställelseresor attsom pass
Eftersom dettill stånd möjligt.ändring kommerangeläget snarastatt en

synpunktenkel lösning lagtekniskfråga relativtdessutom är om uren
januariträda i kraft redan den 2000föreslår vi ändringarna skall latt

första vid års taxering.tillämpning gången 2001med
kommunalskattelagenföranleder ändringar i §Förslaget 33 2 mom.

inkomstskattelagen.kap. 2 §12samt

skatteavdragsocialavgifter,Särskilt11.3 om

inkomstoch pensionsgrundande

kanlösningar medför förmånerVi skall söka finna antasatt somsom
förläggs till grundavdragsgill kostnad för intemottagarenmotsvara en

direktivenarbetsgivaravgifter. Enligtskatteavdrag ochberäkning av
i sambandfrämst bli aktuellt vid förmånerdetta för närvarandetorde

framgår denanställningar eller uppdrag.tillfälliga Dettamed även av
den s.k.gjorts i avsnitt Konsekvensernagenomgång ll.1. attavsom

ienligt direktiven bör belysaskvittningen slopats frågaärtysta somen
sammanhanginnebar i dettasammanhang. kvittningendetta Den tysta

kostnadintäkt motsvarandeförmån inte skulle tasatt som omuppen
eller hanför honutgjort avdragsgill kostnadhade mottagaren, omen

bestämmelserredogöra för dehade för den. Vi kommersjälv stått att
kvittning.forminnebar någon tystavsom

ställning till någonkommer vi i avsnittDärefter 11.3.2 att ta om
skyldighetenbestämmelse behöver införas avseendeform attav
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beräkna skatteavdrag erlägga arbetsgivaravgift för ersättningarsamt
och förmåner i samband med kortvariga uppdrag. det kapitlet kommerI
vi redogöra för motsvarande bestämmelser avseende pensions-även att
grundande inkomst.

kvittning1 1.3.1 Tyst

företid skatterefonnen fanns bestämmelse dåvarandeFör punkt 4en
anvisningarna till kommunalskattelagen32 § sikte på närtogav som

särskild ersättning anvisad för vissa med tjänsten förenade kostnader
hade fråga sådan ersättning gjordes i beskattnings-Iutgetts. om
hänseende skillnad mellan statlig och enskild tjänst. statlig tjänstFör
skulle, med undantag för traktamentsersättning vid i tjänstenresa som
inte varit förenad med övernattning resekostnader, den anvisadesamt
ersättningen inte intäkt tjänst och de kostnaderupptas som av som
ersättningen skulle bestrida inte dras ersättningen inteävenav, om
förslog till kostnadernas gäldande. princip gällde denDenna när
anvisade ersättningen avsedd täcka utgifterna i fråga. Varattvar
ersättningen endast avsedd mindre bidrag till kostnadernasutgöraatt ett
bestridande, skulle ersättningen i sin helhet intäkt ochtas upp som
kostnaderna skulle dras dessa ersättningen.även överstegav om
Bestämmelsen gällde för med statlig jämställd tjänst, kommunaläven
tjänst vid anställning hos vissa offentliga institutioner.samt

Vid enskild tjänst vid statlig tjänst i frågasamt om
traktamentsersättning vid i intetjänsten varit förenad medresa som
övernattning och resekostnadsersättning skulle den anvisade
ersättningen intäkt,såsom och med undantag för ökadetas upp -
levnadskostnader vid i tjänsten inte varit förenade medresa som
övernattning de omkostnader ersättningen varit avsedd täcka,attsom-
dras såsom omkostnader för tjänsten eller uppdraget. delDenav av
kostnaderna ersättningen skulle dras från intäktenöverstegsom av av
tjänst i övrigt.

bestämmelseDenna utgjorde fonn kvittningtystsom en av- -
upphörde gälla och skattereformen.i med Föredragande statsrådatt
ansåg 1989/902110, delprop. 344 den skattemässigaatts.
behandlingen kostnadsersättningar borde lika för offentligtav vara
respektive privat anställda. ersättningar borde således i principDessa

intäkt medan föravdrag medges uppkomna omkostnader.tas upp som
har inte inneburitDetta några egentliga skattekonsekvenser för den

skattskyldige. har däremot inneburit arbetsgivaravgifter skallDet att
erläggas på i princip samtliga ersättningar denoavsettutgessom om
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ellerberättigad till avdrag för motsvarande kostnadskattskyldige är
inte.

frånemellertid därefter undantagitsVissa ersättningar har
debeskattning. exempel bestämmelsen med innebördEtt sådant är att

Europaparlamentetfasta resekostnads- traktamentsersättningaroch som
tillbetalar till sina företrädare där, inte skall gäller inteDettatas upp.

utgifter denden del ersättningen väsentligen kan överstiga deantas som
skallavsedd skattskyldige får sådan ersättning detäcka. Om denär att

ersättningen avsedd täcka inte draskostnader är att av.som
motsvarande innehåll finns beträffande vissBestämmelser med även

personal vid den svenska utrikes-ersättning lämnas tillsom
biståndsverksamhet forskareförvaltningen eller personal i svensk samt

fredsforskningsinstitut.vid Styrelsen för Stockholms internationella
form kvittningbestämmelse också innebarEn tystavannan som en

taxeringslagengällde särskilt traktamentsersättningar. Enligt §25
taxering,gällande fram till och med 1990 års1956:623, som var

skulle i självdeklarationen de intäkter och de avdrag atttas som varupp
enligthänföra till varje förvärvskälla, dock ersättning,att som

behövde ibestämmelserna i lag inte37 § 1 g tassamma uppmom.
i deklarationen intäkt.kontrolluppgift, inte heller behövde tas upp som

innebar traktamentsersättningarsist nämnda bestämmelsenDen att som
dagarsammanlagt inte kronor eller inte avsåg 24500 änöversteg mer

kontrolluppgiftsplikt, underför räknat undantagna frånår var
kontrolluppgiften anmärktes traktaments-förutsättning det i attatt

varitersättning Tillämpningen dessa bestämmelser harutgått. av
RÅ83 Domstolenföremål för prövning Regeringsrätten 1:28.av

härvid följande.uttalade

tjänstgöringsortenTraktamente utgått vid förrättning i tjänsten ärutomsom
kommunalskattelagen skattepliktig inkomst. Något undantagenligt 32 §

skattskyldige icke behövergäller inte för sådana traktamenten, densom
enligt regeln i första stycket 3intäkt i sin deklaration 25 §upptaga som

jämfört g lag. den skatt-taxeringslagen med 37 § 1 Attmom samma
skyldige befriats från lämna uppgift inkomst detta slag beroratt om av

avdragsgilla utgiftema förlagstiñaren utgått från genomsnittligen deatt att
levnadskostnadenden vistelsen i tjänsten tjänstgöringsorten ökadeutomav

erhållna syfteuppgår till belopp de traktamentena. I attsamma som
fall kvittning mellanbegränsa taxeringsarbetet sker i detta tysten

utgifter. Möjlighet föreñnns dock alltid förtraktamentena och angivna
finner anledning granska verkligataxeringsmyndigheten denatt attom

införskaffa upplysningar frånförhållandena i visst fall, närmare
ålagts iarbetsgivaren och den skattskyldige arbetsgivarenatt attgenom

kontrolluppgiften anmärka traktamentsersättning utgått. Lagstiftaren haratt
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tagit med i beräkningen något skattebortfall kan uppstå i den månatt
traktamentena uppgår till högre belopp den verkliga avdragsgillaän
levnadskostnadsökningen. Vinsten ligger i kontrollarbetet kanattsom
begränsas har dock bedömts tänkbar skatteförlust angivetöverväga en av
slag.

Bestämmelser med motsvarande innehåll återfinns i den gällandenu
lagen 1990:325 självdeklaration och kontrolluppgifter. Enligtom
2kap. behöver14 § i självdeklarationen uppgift inte lämnas om
ersättning enligt bestämmelserna i 3 kap. första stycket5 § förstsom,
efter föreläggande Skattemyndigheten behöver i kontroll-tasav upp
uppgift. Enligt den sist nämnda bestämmelsen föreligger uppgifts-
skyldighet först efter föreläggande Skattemyndigheten beträffandeav
följande slag ersättning det har i kontrolluppgiftenangetts attav om
sådan ersättning har lämnats

a kostnadsersättning för i tjänsten med allmäntresa
kommunikationsmedel, hyrbil eller taxi, motsvarande gjorda utlägg,
b kostnadsersättning för logi vid sådan i tjänsten i punkt 3resa som avses

anvisningarna till 33 § kommunalskattelagen, motsvarande gjordaav
utlägg,
c representationsersätming, motsvarande gjorda utlägg,
d ersättning för ökade levnadskostnader vid sådan i tjänstenresa som

i punkterna 3 och 3 anvisningarna till 33 §avses a av
kommunalskattelagen eller för kostnader för med bil i tjänstenresa egen
eller kostnader för drivmedel för bilfönnånhavares med törmånsbilen iresa
tjänsten, i den mån ersättningarna enligt kap.8 19 och 20 §§
skattebetalningslagen inte skall ligga till grund för beräkning av
skatteavdrag.

dessa bestämmelserNär infördes, uttalade föredragande istatsråd
förarbetena prop. 1990/91:5 96-97, bland omfattadeannats. som
förfarandefrågor i anslutning till skattereformen, följande.

innehållerLSK för närvarande utförliga regler hur resekostnads- ochom
traktamentsersättningar skall redovisas i kontrolluppgiften. offentlig-De
anställda har tidigare inte alls berörts dessa regler. heller de arbets-Inteav
givare Skattemyndigheten fått dispens vad gäller kontrolluppgifts-som av
skyldighet för tjänsteresor inom Sverige har behövt redovisa beloppen i
kontrolluppgiften, det har räckt med kryssmarkeringutan att genom en
anmärka traktamente utgått. anställdas självdeklarationerDe innehålleratt i
sådana fall inte några uppgifter traktamenten och dem svarandemotom
avdrag tyst kvittning.
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form kvittningDenna innebar och innebär för närvarandetyst ävenav
traktamente, under vissa förutsättningar, inte behöver iatt tas upp

deklarationen traktamentet avdragsgill kostnad.motsvarasom av en
Innebörden bestämmelserna har i viss förändrats.mån Deav

nuvarande bestämmelserna innebär i korthet det endast den deläratt av
traktamentet avdragsgill kostnad inte behövermotsvarassom av en som

RÅ83i deklarationen. nämnda rättsfallet,Det där1:28,tas upp ovan
utbetalda traktamente de Riksskatteverket fastställdaöversteg av
nonnalbeloppen, belyser skillnaden mellan de tidigare och de nu
gällande bestämmelserna.

Innebörden denna reglering så länge fråga verkligaär äratt,av om
traktamenten och dessa for år räknat sig uppgår till sammanlagtvare

kronor eller500 dagar, någon24 prövning skall ske denänavser mer av
verkliga relationen mellan traktamentsbeloppen och motsvarande utgifter
för ökad levnadskostnad, bortsett från det fall, den skattskyldigeatt gör
gällande dessa utgifter överstiger traktamentena och yrkar avdrag foratt
mellanskillnaden.

Genom i sinNN deklaration upptagit1979 erhållna traktamentenatt
och yrkat avdrag med belopp, traktamentena intetrots attsamma avser mer

forrättningar,24 har hon själv föranlett prövning sina traktaments-än en av
ersättningar. Eftersom hennes avdragsyrkande icke avsåg änannat
kvittning hade prövningen bort begränsas till frågorna antaletatt avse om
förrättningsdagar och traktamentsersättningarnas och interätta naturom
gälla de avdragsgilla utgiftemas verkliga storlek. Beträffande dessa består
presumtionen de uppgått till belopp traktamentena.att samma som

De då gällande bestämmelserna innebar ersättningen inte behövdeatt
i deklaration den inte visst belopp eller avsågtas översteg ettupp om

visst antal dagar. Någon prövning utbetald ersättningett av om
verkligen motsvarades avdragsgill kostnad skulle inte göras.av en
Bestämmelsen har i denna del fått innebörd. Oaktat dettaen annan
förekommer alltjämt bestämmelser innebär viss skattepliktigattsom en
intäkt kvittas viss avdragsgill kostnad.mot en
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överväganden och förslag11.3.2

skattskyldige börjarFörmån i samband med denFörslag: attresaav
skall inte intäkt.eller slutar tjänst inställelseresa tas upp somen

för sådan till den delgäller också kostnadsersättningDetta resa
faktiska resekostnadema. denersättningen inte överstiger de Om

skall de utgifterskattskyldige får sådan kostnadsersättning som
ersättningen avsedd täcka inte drasär att av.

föreligger införa bestämmelseFråga därefter det behovär attav enom
avdragsgillmöjliggör förmåner kan motsvaraatt antas ensom som

grund för beräkningkostnad för inte skall läggas tillmottagaren av
skallskatteavdrag och arbetsgivaravgifter. någotHär även nämnas om

bestämmelserna inkomstgrundad ålderspension.om
korthet följande.Enligt de nuvarande bestämmelserna gäller i

ersättning för arbetet får andraarbetstagare, förutom kontantOm en
efter fönnånemasförmåner, skall skatteavdraget beräknas samman-

för ökade levnadskostnader lämnaslagda värde. Från ersättning som
vid tjänsteresa skall skatteavdrag, enligt kap. skattebetalnings-8 19 §

avdragsgillalagen, endast till den del ersättningen överstigergöras
gäller kostnad för logi, den faktiskaschablonbelopp eller, detnär

utgiften. begäran utbetalare får Skattemyndigheten beslutaPå attav en
förmån fri ellerskatteavdrag skall hänsyn till hemresagöras utan av

för med allmänna kommunikationer.ersättning kostnad för hemresa
ersättningengäller dock endast till den del förmånen eller inteDetta

överstiger får dras Vid beräkningen skall hänsyndet belopp som av.
mellan Europeiskavidare inte till förmån fri inom ellertas av resa

unionens eller EES-länder i samband med tillträdandemedlemsländer
till ersättning föreller frånträdande anställning eller uppdrag ellerav

kostnader för sådan resa.
Underlaget för beräkning arbetsgivaravgifter vadärav summan av

arbetsgivaren under året har lön i ellerutgett pengar annansom
tjänsten, dockersättning för utfört arbete eller eljest med anledning av

fönnåner. Med lön likställsinte pension, eller andra skattepliktiga
kap. eller skattebetalningslagenkostnadsersättning enligt 8 19 20 §som

inte undantas beräkning skatteavdrag. Ersättning för eller förmånvid av
inställelseresor sådan kostnadsersättning skalloch hemresor ärav som

likställas med ersättning respektive förmån skall såledeslön. Denna
ingå i beräkningsunderlaget.

ålderspension lön ellerEnligt lagen inkomstgrundad ärom annan
förmån pensionsgrundandeersättning i eller skattepliktigpengar annan
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kostnadsersättninglikställsinkomst anställning. Med lön somsom av
enligt kap. eller 20 §inte vid beräkning skatteavdrag 8 19undantas av

inställelseresorErsättning för eller förmånskattebetalningslagen. av
anställning.således pensionsgrundande inkomstoch hemresor utgör av

vidaktuella ersättningama och förmånemaDe utgessomnu
dentäcka kostnader betraktatillfälligt arbete äratt att somavser som

Även kostnaderlevnadskostnader. dessaenskildes privata ansesom
enskildelevnadskostnader föreligger till avdrag för denprivata rättsom

vilket redovisatsför vissa dessa kostnader, har ovan.av
vi det viktytterligare belysa problematikenFör attatt anser vara av

flyttningskostnader respektive förmånredogöra för bestämmelserna om
Även levnadskostnader.intervjuresor. dessa kostnader privatautgörav

förLagstiftaren emellertid inte, till skillnad från kostnaderhar
förinställelseresor och hemresor, det finns något skälansett att att

förinföra bestämmelser medger den enskilde till avdrag dessarättsom
Lagstiftaren har däremot det finns skälkostnader. näransett att att

den enskilde kostnader ellerarbetsgivaren dennesersätter utger en
förmån med motsvarande innehåll låta denna ersättning respektive
förmån undgå beskattning hos den enskilde. Beskattnings-
konsekvenserna denna ersättning skulle ha upptagits tillattav

konsekvenserbeskattning har icke önskvärda. Dessaansetts som
motsvarande avdragsrätt inte förelåg för denuppstod på grund attav

enskilde. enda möjligheten således särskilt föreskrivaDen att attvar
dessa ersättningar inte skulle skattepliktig inkomst. Genom dettautgöra
särskilda och detta medförstadgande föreligger inte skatteplikt att
dessa ersättningar respektive förmåner inte heller skall ligga till grund

skatteavdrag arbetsgivaravgifterför och inte heller utgörasamt
pensionsgmndande inkomst eftersom det därvid talas skattepliktigaom
förmåner.

förgäller ersättning och förmån inställelseresor ochNär det av
inte motsvarande beskattningskonsekvenserhemresor uppkommer

enskilde har till motsvarande avdrag vi bortser härvideftersom den rätt
effekterna avdragsbegränsningen, kapitel harfrån 11.2. Detav se

föreskrivasåledes inte något behov särskilt dessaförelegat att attav
ersättningar skall skattepliktig inkomst. sådaninte Enutgöra

skulle inte heller neutral i förhållande till avdrags-bestämmelse vara
såvida följdändringar företas. Eftersom det inteinte särskilträtten, är

föreskrivet skall ersättningama ingå i avgiftsunderlagetannat samt
pensionsgmndande inkomst. Ersättningama skall dockutgöra genom

särskilt stadgande inte ingå i underlaget för skatteavdrag.
skillnader behandlingen skatteavdrag,i arbetsgivaravgifterDessa av

pensionsgrundande inkomst har sitt upphov i de grundläggandesamt
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bestämmelserna i kommunalskattelagen vilka privata levnads-om
kostnader avdragsgilla och vilkaär inte det.ärsom som

Det kan ifrågasättas skall fungera på såsystemet sätt närattom
avdragsrätt inte föreligger för den enskilde skall avgiftssynpunktur
vissa ersättningar behandlas annorlunda ersättningarutges, änsom som

avdragsrätt föreligger till följdnär särskilda bestämmelser.utges av
För undvika denna skillnad måste det införas bestämmelseatt en

med innebörd arbetsgivaravgifter inte skall påatt tas ut
kostnadsersättningar och dylika förmåner. En sådan bestämmelse bör

utfonnas på sådantäven det utgivna inte heller skallett sätt att anses
pensionsgrundande inkomst.utgöra Fråga någon sådanär om

bestämmelse bör införas och i så fall hur sådan bestämmelse bören
utformas. frågaEn härvid kan ställas det finns skäl införaär attsom om

bestämmelse omfattar samtliga de kostnadsersättningaren som som
avdragsrätt för den skattskyldige ellermotsvaras det endast finnsav om

skäl låta bestämmelsen omfatta vissa kostnadsersättningar.att
förutsättningarnaNär för avdragsrätt vid tillfälligt arbete är

uppfyllda omfattar avdraget kostnadsökning för logi, måltider och
småutgifter. Merparten berörda skattskyldiga medges avdrag enligtav
schablon några merkostnader har behövts visas.utan Näratt
arbetsgivaren betalar ersättning benämnt traktamente i sådanut en
situation ersättningen betrakta lön.är bestämmelseEnatt som som
skulle omfatta samtliga kostnadsersättningar för avdragsgilla privata
levnadskostnader skulle leda till intresse benämna delett att en av
lönen kostnadsersättning för härigenom undslippa framför alltattsom
arbetsgivaravgifter. Detta inte syftet med den föreslagnaär
förändringen och detta talar således generellt undantagandeemot ett av
kostnadsersättningar för samtliga avdragsgilla privata
levnadskostnader.

Vår uppfattning i stället undantag bör omfatta enbartär vissaatt ett
kostnadsersättningar. Det enbart aktuellt införa bestämmelser förär att
ersättningar för privata levnadskostnaderutges ärsom som
avdragsgilla. Vi har redogjort för det inte finns skälatt attovan
bestämmelsen omfattar ersättning för ökade levnadskostnader. Vi bör
dock särskilt ställning till undantag härifrån börta Närett göras.om
arbetsgivaren den skattskyldige dennesersätter kostnader för
övernattning eller denna såsom förmån skall arbetsgivar-utger en
avgifter utgå på värdet. Detta kan uppfattas oskäligt detnär ärsom
fråga uppdragsgivaren står för kostnaden föratt uppdragstagarensom
övernattning. Många gånger kan det till och med krav frånettvara
uppdragstagaren för utföra uppdraget. Däremot framstår detatt
knappast oskäligt arbetsgivaravgifter utgår det frågaatt när ärsom om
lite långvariga tillfälliga arbeten. Att åtskillnad mellan demgöramer
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mycket kortvariga arbeten och övriga vi inteantar attsom anser vara
rekommendera. införaAtt bestämmelse undantar samtligaen som
ersättningar för logikostnader vid tillfälligt arbete skulle dels träffa ett

flertal inte avsedda omfattas bestämmelsen, delsärstort attsom av
medföra risk för uppdragsgivaren och uppdragstagaren fåratt etten

intresse omvandla lön till traktamente för därigenomgemensamt att att
inte skyldiga erlägga arbetsgivaravgifter. skattskyldigesDenattvara
inkomstgrundande ålderspension skulle visserligen minska med ett
sådant kringgående det inte troligt detta omständighetär ärattmen en

skulle förhindra kringgående. Vi således inte detett ärattsom anser
motiverat införa bestämmelse omfattar förmån ochatt en som av

förersättning logikostnader vid tillfälligt arbete.
kostnadsersättningarFör avseende inställelseresor bör gälla att

arbetsgivaravgifter inte utgår och ersättningen eller förmånen inteatt
skall pensionsgrundande. förKostnader inställelseresor starktärvara
förknippade med uppdraget och ersättning för dessa kostnader kan
många gånger förutsättning för den skattskyldige skallattvara en
kunna uppdraget. Förmån inställelseresa bör därför inte helleranta av
ingå i avgiftsunderlaget. börDetta gälla ersättning till den deläven
ersättningen inte faktisköverstiger kostnad.

Bestämmelserna bör utformas på så dessa förmånersätt att samt
ersättningar inte skall skattepliktig intäkt för den skattskyldige.utgöra

denne har erhållitNär ersättning skall avdrag inte medges för de
kostnader han åsamkats ersättningen har varit avsedd täckaattom

kostnader.dessa På så kan det återinförs formsätt sägas att tysten av
kvittning för förmånervissa och ersättningar.

De föreslagna förändringarna skulle vi det innebära attsom ser
större neutralitet skapades i fråga arbetsgivaravgifter ochuttagom av
pensionsgrundande inkomst. neutralitet föreliggerDenna inte för
närvarande eftersom kostnadsersättningar behandlas olika beroende på
hur de grundläggande bestämmelserna avdragsrätten utformade.ärom

har redovisatsDetta ovan.
Vi inte det finns skäl införa motsvarande bestämmelseratt attanser
det gäller kostnader för hemresor och kostnader för mellannär resor

bostaden och arbetsplatsen. förmånerDessa vi ha ännuettanser
starkare drag personlig levnadskostnad för den skattskyldige ochav
kan inte starkt förknippadeså med uppdraget ersättningattanses vara
härför eller mindre förutsättning för uppdraget.är att antamer en

Sammanfattningsvis vi fönnån inställelseresa inte skallattanser av
skattepliktig intäkt. gäller förDetsamma ersättning för dennautgöra

kostnad till den del ersättningen inte överstiger faktisk kostnad. När
ersättning skall den skattskyldige inte ha till avdrag för deutgetts rätt
kostnader ersättningen varit avsedd täcka. innebärDetta nämndaatt att
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förmån och ersättning inte skall ingå i underlaget för arbetsgivar-
avgifter. Skatteavdrag skall inte från ersättningama.göras Förmånen
och ersättningen inte hellerär betrakta pensionsgrundandeatt som
inkomst.

Förslaget föranleder ändringar i 19 och§ fjärde punkten av
anvisningarna till 33 kommunalskattelagen§ bestämmelsesamt en ny

återfinns i kap.11 25 § inkomstskattelagen och ändring isom a en
kap.12 25 § lag.samma
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12 Avdrag för ökade levnadskostnader
inledning-

Det övergripande målet vid utarbetandet inkomstskattelagen attav var
utforma regelsystem överskådligt och språkligtett som var
modemiserat. målsättningDenna har givetvis varit gällande föräven

och föreslår,vi vilket framgår författningsförslagen ochoss av
författningskommentaren, ändringar kap. inkomstskattelagen12av som
enligt vår mening skulle medföra bättre överblick nämndaen av
kapitel. detta avsnitt behandlarI vi dels förändring förenklaren som
den lagtekniska utfonnningen, dels förändring förenklar denen som
praktiska tillämpningen bestämmelserna. Gemensamt förav
bestämmelserna förändringarna berör avdragsrätten förär ökadeatt
levnadskostnader oberoende det fråga tjänsteresa,ärav om om
tillfälligt arbete eller dubbel bosättning. Vi kommer i efterföljande
kapitel behandla de olika situationema for sig.att tre var

12.1 Begreppen maximibelopp och

normalbelopp

Vid beräkningenFörslag: avdrag för ökade levnadskostnaderav
enligt schablon skall begreppet maximibelopp användas oavsett om
det fråga tjänsteresa i Sverige eller utomlands.är om m.m.

Vid fastställandet de schablonberäknade belopp gäller vidav som
för ökade levnadskostnader,avdrag används för närvarande begreppen

maximibelopp respektive normalbelopp. tjänsteresaFör i Sverige
används maximibelopp och för tjänsteresa utomlands användsett ett
normalbelopp. Båda beloppen skall nonnal ökningavse en av
levnadskostnadema för frukost, lunch, middag och småutgiñer.
Maximibeloppet 0,5 prisbasbeloppet, avrundat tillutgör procent av

tiotal kronor. Normalbeloppet för varje landnärmaste denmotsvarar
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dag i aktuelltlevnadskostnadema under helnormala ökningen enav
normaloch middag bestårland för frukost, lunch rättav en avsom

får normal-finns särskilda skälför småutgifter. Om detstandard samt
bättreför måltider påkostnadsökningbeloppet restaurang avenavse

inormalbeloppfastställer Riksskatteverketstandard. varje landFör ett
enlighet med dessa principer.

Även skall normalnormalbeloppetbåde maximi- och avse enom
fastställandetföreligger skillnader ilevnadskostnademaökning avav
utifrån prisbas-maximibeloppet bestämssåtillvidadessa belopp, att

Riksskatte-och bestämsnormalbeloppen beräknasbeloppet och av
verket.

beloppet skall drasdet exaktadet sedan gällerNär avgöraatt avsom
alltidberäknasskillnad. Avdragetföreligger det i princip inte någon

maximi-frågaoberoende detefter ärprocentsats omav omsamma
bestämmelser deparagrafer innehållernormalbelopp.eller De omsom

tillkrånglade.därför i viss mån Detavdragsgilla beloppens storlek är
redogöraseftersom det alltid måsteantal upprepningarförekommer ett

utomlands. ViSverige ochgäller vid vistelse både iför vad ansersom
endastbestämmelserna på såmöjligt förenkladet sätt att ettär attatt

avdragsgilla beloppenvid beräkningen debegrepp skall användas av
dubbel bosättning. Eftersomtillfälligt arbete ochvid tjänsteresa,

levnadskostnademaskall normal ökningbeloppen avavse en
hinderföreligger inte någotoberoende vilket land det frågaär om,av

maximibeloppföreslår begreppetanvända begrepp. Vi attatt ettmot
inarbetat begreppetbegrepp fårskall användas då detta änanses mer

förekommadet kannormalbelopp. omständighetenDen attatt
överstigande schablonbeloppettill avdragskattskyldig har rätt

användas.benämning börföranleder vi någoninte att att annananser
vinnas med enbartförenklingsvinster skulleVi de ettatt somanser

begrepp är stora.
maximibelopp börendast begreppetSammanfattningsvis vi attanser

enligtlevnadskostnaderberäkning avdrag för ökadeförekomma vid av
enlighet medskall beräknas iMaximibeloppet för Sverigeschablon.

för varje landmaximibeloppetgäller för närvarande ochvad annatsom
varje land.fortsättningsvis beräknas förskall även

i kap. §återfinns 12 9regeln maximibeloppDen nya om
samtliga de paragraferändringar iinkomstskattelagen föranledermen

ochkap. 18 22reglerar avdragets storlek 12 13, 14, 17, sammasom
lag.
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12.2 Hel och halv dag

AvdragFörslag: för ökade levnadskostnader skall endast kunna
medges för hel dag.

Avdrag för ökade levnadskostnader beräknas idag för hel eller halv
dag. Som hel dag behandlas avresedagen påbörjas före kl.om resan
12.00 och hemresedagen avslutas efter kl. 19.00. halvSomom resan
dag behandlas avresedagen påbörjas kl. 12.00 eller ochom resan senare
hemkomstdagen avslutas kl. eller19.00 tidigare.om resan

har framförtsDet synpunkter dessa bestämmelser skulleattom
kunna ändras på så avdrag endast skall kunnasätt medges för helatt
dag. finns enligtDet vår mening både för- och nackdelar med sådanen
förändring.

anställdeDen och dennes arbetsgivare måste för närvarande
redovisa vid vilket klockslag tjänsteresan påbörjas respektive avslutas
för kunna korrekt bedömning hurgöra ersättningatt storen av som
skall betalas Att avdrag endast skall kunna medges för hel dagut.
innebär inte någon förändring i detta avseende. Det skulle även
fortsättningsvis krävas redovisning slag. Från dennanämnten av nu
synvinkel skulle förändring sig fördel eller nackdel.en vare vara en en

Fördelen med ändring det administrativa arbetet skulleär atten
underlättas vid utbetalningen och vid fastställandet deattgenom av
avdragsgilla beloppens storlek skulle halva avdragsbelopp inte komma
i fråga. kanDessutom det motiverat till delatt ett system storvara som
består schabloniseringar det gäller de avdragsgillanär beloppensav

istorlek inte andra delar detaljerade.är
bestämmelse medEn innehåll skulle emellertid innebäranämnt att

skattskyldig påbörjar sin tjänsteresa på eftermiddagen och avslutarsom
tjänsteresan följande förmiddag inte skulle berättigad till avdragvara
för ökade levnadskostnader tjänsteresan varit förenad medtrots att
övernattning. Detta nackdel fåmåste sin lösningär för detatten som

huvud skall tänkbart införaöver förändring.taget Vårattvara en
uppfattning detta problem kan lösasär på så dennaatt sätt näratt
situation uppstår skall avdrag medges såsom för hel dag. detNär ären
fråga flera övernattningar skall emellertid avdrag inte kunnaom
medges för hela dagar. Konsekvensernaän det anfördaannat av nu
problemet framstår inte heller så obilliga det fråganär ärsom om
tjänsteresa under flera dagar. frågaEn måste besvaras ärannan som
vilket avdrag skall gälla den skattskyldige undernär sådansom en
tjänsteresa vistas i land. Huvudprincipen avdragetän ett är attmer
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bestäms efter vad gäller land därför vistelse i det han uppehållitsom
sig den längsta delen dagen. princip kan inte tillämpasDennaav nu
nämnda tjänsteresor eftersom företasdessa två dagaröverresor men
likväl skall behandlas den skattskyldige i sådantdag. När ettsom en
fall vistas i land bör i stället avdraget bestämmas efter vadän ettmer

gäller för vistelse i det land där han uppehållit sig den längstasom
delen tjänsteresan.av

Fråga därefter vilket klockslag skall avgörande tidpunktär som vara
vid bestämmande tjänsteresa eller bortovaro pågåttav om en annan en
hel dag eller inte. Vi föreslår brytpunkten för skallvadatt som
betraktas hel dag skall klockan 14.00.som en vara

Sammanfattningsvis föreslår vi avdrag vid tjänsteresa, tillfälligtatt
arbete och dubbel bosättning endast skall kunna medges för hel dag.
Brytpunkten för vad skall med hel dag föreslås kl.som avses vara

tjänsteresa14.00. En påbörjas efter kl. 14.00 och avslutas följandesom
dag före kl. 14.00 skall emellertid berättiga till avdrag för hel dagen

övriga förutsättningar uppfyllda.för avdragsrätt ärom
Förslaget återfinns i 12 kap. 8 § inkomstskattelagen och föranleder

ändringi kap.12 12
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levnadskostnaderAvdrag för ökade13

vid tjänsteresa

Samordning bestämmelserna13.1 av

Samordningen bestämmelserna tjänsteresa med demFörslag: av om
tillfälligt arbete och dubbel bosättning slopas.om

skall det lämpligt bestämmelsernaUtredaren analysera är attom om
tillfälligt arbete tillämpas för tjänsteresor pågår längre tid änm.m. som

månader på föreslå nödvändiga förändringar i frågaort samttre samma
levnadskostnader vid Vidavdrag för ökade sådana tjänsteresor.om

utformningen förslagen skall utredaren söka lösningar bidrar tillav som
enklare detreglerna och lättare förstå och tillämpa igöraatt att

praktiska arbetet för såväl enskilda och arbets- och uppdrags-personer
givare för skattemyndigheten.som

Bakgrund13. l

skattereforrnen fanns inte lagstadgad samordningFöre någon av
underreglerna tjänsteresa och tillfälligt arbete. arbetstagareNärom en

längre tid haft förlagt tillfortlöpande hade sitt arbetetvå åränen en
övergick arbetsorten, iden vanliga verksamhetsorten,änortannan

enlighet med till bli den vanligaRiksskatteverkets anvisningar, att
verksamhetsorten, till bedömdes då inte längre enligt deavdragRätten
bestämmelser enligt vadtillämpliga vid tjänsteresa utansom somvar
gällde vid tillfälligt bosättning. tjänsteresa kundearbete och dubbel En

pågå tvåårsregeln fanns likväl försåledes i högst två år. Undantag från
anläggningsbranschen.arbetstagare inom byggnads- och
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månadersskattereformen infördes redan efterGenom treatt
enligt vadoch beräknasskulle till avdrag bedömastjänsteresa rätten

bosättning.och dubbel Dettagällde vid tillfälligt arbetesom
i samband medutförligt i förarbetenamotiverades inte men

uttaladesstorlekskälen för de avdragsgilla beloppensredovisningen av
följande.1989:33 70SOU s.

bedömningen hurfinns enligt vår mening skål samordnaDet storaatt av
bortavistelser från hemorten.vid långvarigaavdragen bör vara

likartadsmåningom oftaMerkostnadssituationen blir i de fallen så
därför skäligttill bortovaron. sigoberoende skälet Det sättaattter enav

traktamentsschablonentillämpningen den egentligalägre tidsgräns för av
tidsgränsgäller för närvarande.den bestämmelse Dengenerösaän somsom

månader,vår anm föreslog,Traktamentsbeskattningssakkunniga,TBS tre
förefaller väl avvägd.

1989/90:110, del 355Föredragande statsråd anförde prop. s.
följande.

endast börschablonavdragdelar uppfattning högreRINK:sJag även att ett
föreslås inte gåtill avdragunder relativt kort period.medges Rättenen
bakgrundtremånadersperiodens utgångförlorad efter ..Mot attav... .

bortavistelser bör samordnasvid långvarigaavdragsbestämmelsema mera
vidberäkning avdragföra in bestämmelsendet motiveratär att avom

regler förkostnadsersätmingar utgår, i delångvariga bortavistelser, där som
bosättning.tillfällig anställning och dubbelnärvarande gäller vid s.k.

samordningsbestämmelsen ändratslydelseninkomstskattelagen harI av
varitvanliga verksamhetsortenarbetet utanför denså sätt näratt

skallföljd demånader iförlagt till under än treort ensamma mer
vid tillfälligtvad gällerlevnadskostnadema dras enligtökade somav

den materiellaförändringarbete och dubbel bosättning. Någon av
den ändrade lydelsen.innebär interätten

överväganden och förslag13.1.2

reglernabidrar tillVi skall söka lösningar göranämnts att omsomsom
förstå ochenklare och lättareavdrag för ökade levnadskostnader att
videttai det praktiska arbetet. uppnåtillämpa Ett sätt attatt anser vara

tillfälligtvid tjänsteresor,till avdrag för ökade levnadskostnaderrätten
skulleskilda lagmm.dubbel bosättning skall i Dettaarbete och tas upp
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innebära samordningen kunde upphöra inte denna behövsatt om av
anledning.annan

Enligt förarbetena syftet med samordningsbestämmelsen attvar
likabehandlinguppnå långvariga bortavistelser. syftestörre Dettaav

kan enligt vår uppfattning uppnås, så finnes behövligt, någonnär utan
samordningsbestämmelse.

Vi kan inte finna något skäl till behålla samordnings-att
bestämmelsen. har dessutom förekommitDet tveksamheter hur den
nuvarande bestämmelsen skall tolkas det gäller frågan vilkanär om
objektiva rekvisit skall uppfyllda tjänsteresan pågårnärsom vara
längre tid månader. dockDetta bara ha varitän teoretiskttre ettsynes
problem där i praktiken inte har tagit ställning till fråga.dennaman
Oavsett innebär slopande samordningsbestämmelsensvaret ett attav
det borde bli enklare vad gäller för avdragsrätt.avgöraatt som

Sammanfattningsvis vi det inte finns något behovattanser av en
samordningsbestämmelse; finns det mycket vinna påtvärtom att att
slopa den. det föreligger behovNär beloppsmässig samordning,av en
kan sådan genomföras någon uttrycklig bestämmelse påutan sätten

den gällande utfonnats.som nu

13.2 till avdragRätt för skattskyldiga som

inte erhåller traktamente

Förslag: Skattskyldiga skall behandlas lika avdragssynpunktur
oberoende traktamente betalas eller inte. Avdrag skall för deutav om
båda kategorierna skattskyldiga medges med de belopp försom

gäller för skattskyldiganärvarande uppbär traktamente.som

Gällande bestämmelser avseende kostnadsökning för måltider och
småutgifter vid tjänsteresa innebär skattskyldig uppburitatt som
traktamente, och inte visar kostnadsökning, medges avdragstörresom
med belopp motsvarande traktamentet eller högst med vissa angivna
belopp. avdragsgillaDe beloppen väsentligt högre för skattskyldigaär

uppburit traktamente för skattskyldiga inte uppburit någotänsom som
traktamente.

Fråga denna beloppsmässiga skillnad sakligtär motiveradärom
eller den bör Inledningsvis skall påpekas någotmönstras ut. attom
statistiskt underlag beträffande avdragsyrkanden i deklarationema inte

få fram.går Till följd härav kan några konstateranden inteatt göras om
hur antalet skattskyldiga inte uppbär traktamente vidstort som
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tjänsteresa det totala skattskyldiga yrkar avdrag förantaletär av som
kostnader vid troligttjänsteresa. får emellertid hållas förDet att

Ävende skattskyldiga uppbär traktamente. antaletmerparten av om
skattskyldiga inte uppbär traktamente kan begränsat, ärantassom vara
frågan givetvisstorleken på schablonavdraget för denna kategoriom
viktig principiella skäl.av

skattskyldiga utsända på tjänsteresa arbetsgivaren tillNär är av
plats under liknande förutsättningar kan merkostnadssituationensamma

beträffande måltider och småutgifter förutsättas likartad,vara
oberoende traktamente betalats eller inte. skattskyldigeDenutav om
torde därvid efter förutsättningarna för bortovaron blandsiganpassa

beträffande varaktighettjänsteresans tidsmässiga på sättannat samma
avdragsbeloppetoberoende traktamente uppburits eller Att ärav om

hälften dennaså traktamente inte betalats framstårnärstort ut mot
övervägande stället förbakgrund omotiverat. skäl talar i attsom

skattskyldiga på tjänsteresa avdragssynpunkt bör behandlas likaur
föroberoende traktamente uppburits eller ej. Schablonbeloppetav om

beträffande måltideravdrag för ökade levnadskostnader och
småutgifter for de kategorierna.vid tjänsteresa bör detsamma tvåvara

därvid belopp gäller för dem uppbärnaturligt detDet är att som som
traktamente skall gälla för dem inte uppbär någotäven som
traktamente.

för logikostnadergäller beträffande avdrag någonNumera att
åtskillnad i avdragsrätten inte mellan dem uppbär traktamentegörs som
och dem inte uppbär traktamente. Vårt förslag innebär således attsom

principer gällande det frågaskulle bli oberoende ärsamma av om om
kostnader för logi eller fråga kostnader för måltider ochom
småutgifter.

skattskyldig uppburitFör traktamente gäller nämntssom som ovan
avdraget angivnaskall traktamentet, dock högst till vissaatt motsvara

belopp. traktamentet understiger det avdragsgilla beloppetNär således
medges avdrag endast med belopp motsvarande traktamentet. Vårtett
förslag alltid harinnebär skattskyldiga inte uppbär traktamenteatt som

till avdrag uppbärenligt schablon gäller for demrätt samma somsom
traktamente. Med skulle detta innebäraden nuvarande regleringen att
skattskyldig erhåller inte skullelägre traktamenteettsom vara
berättigad till höga skattskyldiga traktamente.avdrag utansamma som
Eftersom vi förordar likabehandling de båda kategoriernaen av
skattskyldiga vi traktamentet understiger schablon-ävenattanser om

Ävenbeloppet skall avdrag likväl enligt schablon. i dennamedges
situation vi då inte likabehandling de skattskyldigauppnår bara en av

likabehandling kostnadspostema.de olikaävenutan av en av
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Om skattskyldig erhållit traktamente visar den sammanlagdaattsom
kostnadsökningen under samtliga tjänsteresor i Sverige under
beskattningsåret i och tjänst varit det sammanlagdastörre änen samma
avdraget beräknat enligt schablon, skall i stället beloppett som

den faktiska kostnadsökningen dras Bestämmelse medmotsvarar iav.
aktuellt avseende motsvarande innebörd finns för tjänsteresorävennu

utomlands. Denna möjlighet till avdrag för faktiska kostnader
föreligger inte för skattskyldiga inte uppburit något traktamente,som

dessa endast berättigade till avdrag enligtär schablon.utan Detta anser
vi inte heller rimligt och vi föreslår därför dessaävenattvara
skattskyldiga skall kunnas medges avdrag för faktiska kostnader i
enlighet med de bestämmelser gäller för närvarande för skatt-som
skyldiga uppbär traktamente.som

Sammanfattningsvis vi avdragsrätten för ökade levnads-attanser
kostnader inte skall beroende traktamente har betalats utvara av om
eller inte. Vad gäller för skattskyldiga erhållit traktamente börsom som

gällande för skattskyldigaäven inte erhållit traktamente.vara som
Förslaget föranleder ändring i bestämmelserna avdrag för ökadeom

levnadskostnader vid tjänsteresor återfinns i kap.12 10-14som
inkomstskattelagen.

13.3 Begreppet ort

Förslag: Begreppet tillfällig verksamhetsort införs. Med tillfällig
verksamhetsort område inom 30 kilometer från den plats därettavses
den skattskyldige utför sina arbetsuppgifter under den inledande tiden

tjänsteresan. arbetetNär under minst fyra veckor förläggs till platsav
den tillfälliga verksamhetsorten skall den löpande tjänsteresanutom
bruten.anses

13.3.1 Gällande och rättsutvecklingrätt

Ökade levnadskostnader den skattskyldige har på grund hanattsom av
i tjänsten vistas utanför sin vanliga verksamhetsort, skall dras i denav
utsträckning gäller vid tjänsteresa. Med vanlig verksamhetsortsom

område inom 50 kilometer från den skattskyldigesettavses
tjänsteställe. Som vanlig verksamhetsort behandlas också områdeett
inom kilometer50 från den skattskyldiges bostad. När arbetet utanför
den vanliga verksamhetsorten varit förlagt till under änortsamma mer
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månader i följd, skall de ökade levnadskostnadema i stället drastre en
enligt bestämmelserna tillfälligt arbete och bosättning.dubbel Enav om

löpande tjänsteresa bruten bara uppehåll beror på attanses av som
arbetet förläggs till under minst fyra veckor.orten annan

Enligt kommunalskattelagen skall avdraget bedömas och beräknas
enligt bestämmelserna tillfälligt arbete och dubbel bosättning. Dettaom
infördes skatterefonnen och föredragande statsråd uttaladegenom

delprop. 1989/90:1 10, 355 följande.s.

delar uppfattning högre schablonavdrag endast börJag RINK:säven att ett
medges under relativt kort period. till föreslås inteRätten avdrag gåen
förlorad efter tremånadersperiodens bakgrundutgång ..Mot attav... .
avdragsbestänunelsema vid långvariga bortavistelser bör samordnasmera

det motiverat föra in bestämmelsen beräkning avdrag vidär att om av
långvariga bortavistelser, där kostnadsersättningar utgår, i de regler som
för närvarande gäller vid s.k. tillfällig anställning och dubbel bosättning.

detta sammanhang bör gälla löpande förrättning brutenI att en anses
endast uppehåll beror på arbetet förläggs till underatt ortav som annan
minst fyra veckor. Om arbetstagaren vid utgången förrättningt.ex. av en

i månader helt kort återkallas till sin tidigare arbetsplats ochvarat tresom
därefter återgår till verksamhet denoch arbetsplats vid nämndasamma som
förrättningen, bör avdragsrätten bedömas enligt de regler föreslås försom
förrättningar överstiger månader. uppehållKortaretre samt semester-som
och sjukdomsperioder ledabör till tremånadersperioden förlängs iatt
motsvarande mån under förutsättning traktamente betalasinte underatt ut
uppehållet.

Överväganden och förslag13.3.2

Till skillnad vad fallet beträffande begreppet vanligärmot som
verksamhetsort framgår det varken lagtext eller förarbeten vad somav

Ävenmed begreppet det vid första framståanblick kanort.avses om en
enkelt vad betrakta har det visatavgöra äratt att ortsom som som en ny

sig inte alls så självklart.vara
I Riksskatteverkets Handledning för beskattning inkomst ochav

förmögenhet vid års taxering uttalas följande.1998 365-366m.m.

Lagstiftarens tanke bakom regeln sänkt traktamentsavdrag efter treom
månaders tjänsteresa på den anställde efter viss tid kanärort attsamma
acklimatisera sig och nedbringa kostnadema för måltider. Flyttasbl.a. så



SOU 1999:94 Avdrag för ökade levnadskostnader vid tjänsteresa 153

arbetet till för den anställde kanske helt obekant plats, ökaren ny,
kostnaderna igen.

Det inte tillräckligtär arbetet utförts på plats.att Ett byteannan av
nattlogi föranlett det arbetetsär förläggning, måste också hasom av nya
skett. Detta följer till avdrag förrätten ökade levnadskostnaderattav
förutsätter övemattning. Någon ökning levnadskostnadema inteav anses
uppkomma vid endagsförrättningar.

Vad sedan gäller hur långt bort arbete och nattlogi måste flyttas kan
någon direktsägas kopplingatt mellan begreppet och vanligaort

verksamhetsorten inte finns i lagstiftningen. kanDet verka praktiskt att
använda sig den vanliga verksamhetsortens 50-kilometersregel,av men
detta kan knappast utläsas lagtexten. Någon bestämd avståndsregel kanav
följaktligen inte uppställas, den fråga måste bedömasutan byteärsom om

har Vid bedömningenägt iort det enskilda fallet bör följandeav rum.
kunna tjäna vägledning.som

Inom tättbebyggt område bör kommun kunna ochen ses som en samma
Inom glesbygd därort. kommun kan omfatta mycket vidsträckten etten

område, kan däremot jämställande och kommunett leda till mindreortav
lyckade resultat. kanHär i stället församling ort.en ses som

de fallI arbetsplatsen specifikt områdeär ett anläggning,t.ex.som en
helt anknytning till visstutan samhälle eller bebyggelse,ett börarman
själva arbetsplatsen kunna ort.ses som en

För byte skall haatt ett i denort meningenägtav attanses rum en ny
tremånadersperiod börjar löpa, skall enligt RSV:s mening arbetet förläggas
till kommun, församling enligt vadetc. samtidigtannan sagts,som nyss

byte övemattningsställe har skett.som av
förrättningEn skall ha pågått på så länge den inte harortanses samma

medfört byte nattlogi. För förrättningen inte skallatt ha pågått påav anses
krävs alltså det förrättningenort haratt är medfört bytesamma som av

nattlogi. Om tjänsteman däremot under förrättning inomen tätorten en
byter nattlogi exempelvis för få bo något förrättningsställetatt närmare
eller för få bättre eller billigare logiatt detett inte förrättningenär harsom
medfört byte nattlogi.av

Byggentreprenörema, Byggnadsarbetareförbundet, Ledarna och SEKO
har till utredningen inlämnat skrivelse. förbundDessa deten attanser
framför allt ortsbegreppetär har vållat tillämpningsproblem.som
Riksskatteverkets försök till definition alltför diffus och delvisanses
motsägelsefull och upphov till ytterligare frågetecken. Det ärger
otillfredsställande legaldefinition saknas. Den rådandeatt situationenen
åstadkommer förvirring på arbetsmarknaden det gäller hanteringennär

löneutbetalningar till personal. Näringslivet behöver klar ochav en
entydig definition begreppet i detta sammanhang eftersomortav ett
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ochden anställdeverkningar förekonomiskahar såbyte storaortav
nämnda förbund deförföreträdarnaSamtidigt inserföretagen.

skalldefiniera begreppi lagkan finnassvårigheter ettatt varasomsom
definitionVägledande föralla situationer.allmängiltigt och täcka en

finnsdet inteskall ha skettintebytebör ettortatt omansesvara av
logi.och bytearbetsplatsmellan byteorsakssamband ett avav

viss minstaförflyttning påställas påkrav skallkanskeHärutöver ett en
sträcka.

finnas behovskulletyder på detolika attDessa ettsynsätt att av
Utredningenbestämmelserna.nuvarandedeförändra om

uttalade också det1993:44 183tjänsteinkomstbeskattning SOU atts.
och möjlighetlagstiftningklarareangeläget medframstod att enensom

Utredningenarbetsplatsen.kringhaskulle gränsatt envara
införandeteftersomförslagemellertid inte någotpresenterade av en ny

vadövervägandeningåendeförutsättaordning ansågs än som varmer
vi harundersökningdenutredningens Imöjligt inom den somram.

framkommit detharskattekontorantal lokalagenomfört vid attett
förekommerutsträckningmycket ringaendast iunder taxeringsarbetet

inlettstjänsteresaortsbestämningen. Attproblem med avgöra om en ny
dvs.traktamente,betalarproblem för den utär ett somsomsnarare

arbetsgivaren.regel
enbartallt föreligger,med tillämpningende problemOm trotssom

medomotiveratdet framståkanfåtalberör ett nysompersoner
möjligt elimineraså långtemellertidMålsättningenlagstiftning. är att

ochi mångtMedtillämpningsproblem.föreliggande ett system som
alla formeruppgift täckaochschablonermycket bygger på är attvars

arbetsmarknadenförekomma påkananställningsförhållanden somav
tillämpa förblir enklareglernaofrånkomligtdet emellertid attattär

för andra.svårtillämpbarade bliryrkesgrupper medanvissa mer
samordningenlagtekniskaföreslagit denavsnittVi har i l3.1.2 att

vid tjänsteresalevnadskostnaderför ökadebeträffande avdrag
schablonAvdrag enligtskall slopas.tillfälligt arbeterespektive vid

under demaximibeloppheltmedges medskall vid tjänsteresa treett
därefter sänkas i tvâförtjänsteresanförsta månaderna etapper.attav

Eftersom detföreslås inte.förändringarbeloppsmässigaNågra
dettjänsteresan pågårlängreavdragsgilla beloppet lägre är ävenär

arbetet underförflyttningvikt vid varjefortsättningsvis attstor enavav
arbetsbyte harsådantbedömatjänsteresa kunnapågående ettom

till högreochfråga tjänsteresagenomförts det rättäratt omom en ny
tillämpningsproblemdeVidärmed föreligger.avdrag att somanser

till följdminskafall inte kommeriidag föreligger attvart av
Även demslopande.samordningsbestämmelsens merparten av somom

pågåendearbetsuppgifter underinte bytertjänsteresorföretar
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tjänsteresa finns det allt behov bestämmelsentrots ett översynav en av
där målsättningen finna alternativär till hur regelsystemetatt bör vara
utformat. En i utsträckning övrigastörre skattskyldigaängrupp som
berörs denna fråga anställda inom byggnads-är och anläggnings-av
branschen där det inte helt ovanligtär anställda ständigt befinner sigatt
på tjänsteresa.

bestämmelsernaI avdrag för ökade levnadskostnaderom
förekommer både självständigt substantiv ochort delsom som en av

substantiv. För till avdragsammansatta vid tillfälligt arbeterätt skallatt
föreligga krävs den skattskyldige på arbetsorten.t.ex. att Vidövernattar
tjänsteresa krävs den skattskyldige utanföratt sin vanligaövernattar
verksamhetsort. bestämsDenna utifrån den skattskyldiges tjänsteställe
och bostad. Efter det den nuvarande definitionenatt vanligav
verksamhetsort infördes vid skattereformen har någon kritik mot
definitionen inte framförts. Det vår uppfattningär några egentligaatt
tillämpningsproblem inte föreligger det gäller fastställanär vadatt som

den skattskyldigesutgör vanliga verksamhetsort. Bestämmelsen f°ar i
stället väl uppfylla de krav på enkelhet och förutsebarhet äranses som
önskvärt. Vi finner därför inte skäl föreslå förändringar vadatt av som
skall vanlig verksamhetsort.anses som

Förutom dessa begrepp förekommer således begreppetäven ort.
begreppDetta förekommer emellertid i andra situationer inomäven

skattelagstiftningen, med marknadsvärde det prist.ex. denavses som
skattskyldige skulle ha fått betala på 60 kap. första1 § stycketorten
inkomstskattelagen. En definition begreppet framstår medortav
anledning härav inte särskilt lyckad lösning. Om definitionsom en en
införs i bestämmelserna avdrag för ökade levnadskostnaderom
uppkommer nämligen fråga denna definition skall tjänaävenom som
vägledning i andra sammanhangäven där begreppet förekommer. Detta
kan givetvis klarläggas uttalanden i förarbetena med innebördgenom

så inte skall fallet, det framståratt bättre lösning ivara attmen som en
stället söka andra för finna hållbarvägar definition baraatt ägeren som
tillämpning vid avdrag för ökade levnadskostnader vid tjänsteresor.

lösningEn skulle kunna ha kommunen utgångspunktattvara som
för bedömningen. Detta skulle innebära arbetet förläggs tillnäratt en

kommun under minst fyra veckor den pågående tjänsteresanärannan
bruten. Fördelen med sådan ordning varje plats i Sverigeär att ären
belägen inom kommun och det finns klara för varjegränseren
kommun. Det skulle således aldrig råda något tvivel arbetet harnärom
förlagts till kommun den kommun där denän enskilde haren annan
inlett sin tjänsteresa. Kravet på enkelhet och förutsebarhet skulle
därigenom kunna uppfyllas. Samtidigt skullesägas det kunna betraktas

orättvist eftersom det föreligger skillnader i kommunernasstorasom
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geografiska omfattning. Dessutom skulle den situationen kunna uppstå
tjänsteresan har inletts på arbetsplats ligger intillatt en som

kommungränsen. Arbetet skulle härvid bara behöva förläggas till andra
sidan tid för den pågående tjänsteresan skullegränsen atten anses
bruten och därmed berättiga till högre avdrag. Bestämmelsen i fråga
skall tillämplig vid tjänsteresor utomlands där detäven kanvara

Ävenuppkomma frågor vad skall kommun.motsvaraom som anses en
det har sina fördelar med kommun utgångspunkt förom som

bedömningen, vi nackdelarna så det inteatt är stora attanser pass
framstår lämpligt alternativ till nuvarande ordning.ettsom

En lösning skulle införa helt begrepp ochatt ett nytt attannan vara
till detta begrepp knyta avståndskrav. begrepp skulle såledesDettaett
få likheter med vanlig verksamhetsort omfattar område inomettsom

kilometer från50 den skattskyldiges tjänsteställe och bostad. Eftersom
vi inte begreppet lämpligt använda skulle alternativetatt ärort attanser
kunna införa begreppet tillfällig verksamhetsort. skulleDennaattvara
omfatta område bestäms med utgångspunkt från i fall denett vartsom
tillfälliga arbetsplats där arbetet under tjänsteresan utförs. Eftersom
detta begrepp uppvisar likheter med vanlig verksamhetsort skullestora

naturlig lösning den tillfälliga verksamhetsorten skulleatten vara
omfatta område 50 kilometer från den tillfälliga arbetsplatsen.ett av
Vanlig verksamhetsort används för gräns avgöratt närange en som en
avdragsgill fördyring uppkommit under tjänsteresa. förarbetenaAven
prop. 1989/902110 del framgår353 endast föredragandeatts.
statsråd ansåg 50-kilometersgräns tedde sig realistisk med hänsynatt en
till förbättringen de allmänna kommunikationerna och till denav
utveckling då hade bilismenspå område. Vi ställerägtsom rum oss
dock frågan inte motsvarande den tillfälligagräns runtom en
arbetsplatsen lite för vid. sådanEn skulle innebäraär gräns att en
tjänsteresa inleds i Lund inte skulle innebära sådant.ex.som en ny om
arbetet förläggs till Landskrona. Med nuvarande ortsbegrepp skulle
arbetsbytet med säkerhet betraktas tjänsteresa.största Detsom en ny
förekommer dessutom skillnader i syftet med bestämmelserna. Syftet
med begreppet vanlig verksamhetsort tjänste-är nämnts attsom om

förlagd till plats inom inte alltför långtär avstånd från denettresan en
skattskyldiges ordinarie bostad finns det möjlighet för denne atten
pendla och därigenom uppstår inte några avdragsgilla merkostnader.

skattskyldigNär under pågående tjänsteresa förlägger sitt arbete tillen
plats det inte helt orimligt denne byterär ävenatten annan

övemattningsplats för bo i närheten den tillfälliga arbetsplatsenatt av
och merkostnadema sålunda ökar. ställerDet sig inte heller skäligtatt

kräva den skattskyldige skall behöva pendla mellan tillfälligatt att en
arbetsplats och tillfällig övemattningsplats i utsträckningen samma
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han pendlar till och frånnär sin ordinarie bostad. Vi förordarsom
därför kravet på avstånd skall kortareatt 50 kilometer.än Dettavara
avstånd skulle förslagsvis kilometer.30vara

En fråga uppkommer hur den tillfälligaär verksamhetsortensom
skall bestämmas efter det arbetet har förlagts tillatt en annan
arbetsplats den plats där tjänsteresanän inletts ändå inte är attmen
betrakta tjänsteresa. Skall den tillfälliga verksamhetsortensom en ny
bestämmas utifrån den "gamla" eller den "nya" arbetsplatsen Om den
tillfälliga verksamhetsorten skall bestämmas utifrån den arbets-nya
platsen innebär detta skattskyldig gång förläggeratt sittännuen som en
arbete på plats kanske inte betraktaär denne påatten ärannan som om

tjänsteresa skulle tvekan ha varit det flyttningenutanen ny men om
hade skett direkt Ävenfrån den första till den tredje arbetsplatsen. den

ständigt utför kortare förflyttningar, skulle missgynnadsom ettvara av
sådant Det rimligaste alternativetsystem. således den tillfälligaär att
verksamhetsorten bestäms utifrån den arbetsplats där den anställde
inleder tjänsteresan. Denna arbetsplats skall utgångspunkt fram tillvara
dess någon tjänsteresa föreligger.att När tjänsteresa hany en ny anses
inletts, skall givetvis denna arbetsplats utgångspunkt förutgöra
bedömningen vad tillfälligt verksamhetsort.ärav som en

En fråga uppkommer det förutom arbetetär skallannan attsom om
förläggas på plats skall krävas den skattskyldige byterattannan
övemattningsplats för någon tjänsteresa skall ha inletts.att ny anses

Såsom har redovisats har gällande bestämmelser tolkatsovan av
Riksskatteverket det förutom byte arbetsplats krävsatt bytesom ettav

logi. Huruvida denna tolkning har stöd i gällande kan diskuteras.rättav
finns iDet fall inte någon uttrycklig bestämmelsevart kräver attsom

den skattskyldige byter övemattningsplatsäven han byter arbetenär
under pågående tjänsteresa. Tvärtom det uttryckligennämns ien
bestämmelsen tjänsteresan bruten denatt skattskyldigenäranses
"förlägger sitt arbete på hanort". Att dessutom måste förläggaannan
sitt tillfälliga boende på plats finns inte uppställt krav.annan som

avdragsgillaDe merkostnadema högre i ettpresumeras vara
inledningsskede. denNär pågående tjänsteresan bruten ochanses en ny
inledd den skattskyldige berättigadär till högre avdrag eftersom detett
då merkostnadema återigen ökat.att Detta behöverpresumeras
emellertid inte fallet. denNär skattskyldige har inrättat sitt boendevara
på hotell och vid byte arbetsplats byter boendeett tilläven ett nyttav
hotell det inte troligtär merkostnadema skulle öka iatt nämnvärd
utsträckning. Det däremot tänkbartär merkostnadema ökar iatt ett
inledningsskede den skattskyldigenär byter boendefonn. Det går inte

generellt sig merkostnademaatt säga ökar eller dessaatt att ärvare
oförändrade. Det således individuellt huruvidaär någon förändringrent
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inleds finns dettjänsteresamerkostnadema sker eller inte. När enav
enda kravskall Detden skattskyldigekrav påinte något övernatta.var

verksamhets-vanligautanför denskerövernattninguppställs är attsom
sittskall inrättahanpåkravfinns således inte någotDet attorten.

arbetsplatsen.tillfälligadenboende i närhetentillfälliga av
krävainlettstjänsteresabedömningen attvidAtt nyav om en

principenfrångålogi viifråga byter attäven somvaraanserpersonen
övernattningmeddet räckeravsikt ändrainte har förvi attattatt om-

både skälfinns såledesverksamhetsorten. Detvanligautanför densker
denskall krävasdetskäl talartalar för och ävenmot att avsomsom

tjänsteresaförövemattningsplatsbyterskattskyldige han attatt en ny
intefördetVi bedömer detha inletts.skall merpartenattsomanses
sittförläggertjänsteresapåflestaproblem. Deföreligger några ärsom

arbetsplatsen.tillfälliga Dettabort från denalltför långtboende inte
den tillfälligautanförplatsförläggs tillarbetetinnebär att en nyom

boende. Såsomberördaflertalet debyterverksamhetsorten ävenav
varitför utredningenutgångspunktemahartidigare attnämnts en av
Vitillämpa.möjligtenklaskall såbestämmelserna att ansersomvara

logibytemed krav påskulle kombineras"arbetsbyte" ettettatt avom
båda bytenmellan dessaorsakssambandskall föreliggaoch det ettatt

skulletillämpningsproblem. Detomfattandetilldetta ledaskulle
traktamenteutbetalningenvidarbetsgivarna göraåvilasåledes att enav

därförförordarorsakssamband. Vinågotdet förelegatbedömning om
logi förbytekrav påuppställas någotbör attdet inteatt nyav

börverksamhetsortentillfälligaföreligga. Denskalltjänsteresa anses
den tillfälligaoch inte frånutifrån arbetsplatsenvidare bara bestämmas

byterskattskyldigför medförai och sigkanbostaden. Detta att somen
den tillfälligatjänsteresa kommerpågåendeunder närmarearbete

emellertidtjänsteresa. Dettaändå ha inlett ärbostaden en nyansesmen
krav påuppställs någotdet inteföljd inställningennaturlig att varaven

förredogjort vårhar dessutomskall inrättas. Vitillfälliga boendetdet
medför högreautomatisktlogi intebyteuppfattning ettatt av

medförakanboendeformdet bytetmerkostnader ärattutan somav
merkostnader.högre

tillfälligbegreppetsåledesföreslår vidSammanfattningsvis att
kilometerområde inom 30Med dettainförs.verksamhetsort ettavses

sinahuvuddelenutförskattskyldigedenarbetsplats därfrån den av
löpandetjänsteresan. Entidenden inledandearbetsuppgifter under av

tillfälligadenutanförförläggsarbetetbrutentjänsteresa näranses
veckor.minst fyraverksamhetsorten under

kap. §återfinns i 12 10bestämmelseFörslaget nyom en
inkomstskattelagen.
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Vistelse i land13.4 än ettmer

anställde tjänsteresa dag uppehåller sig iOm den under meren samma
landbestäms avdraget efter gäller för vistelse i detland vadän ett som

han uppehållit sig den delen dagen. Med "dagen"där har längsta av
härvid tiden mellan klockan och Vid denna06.00 24.00.avses

tid under vilken skattskyldige vistas ibedömning skall den den ett
flygplan i luften inte medräknas.

levnadskostnader vid utrikesReglerna avdrag för ökadeom
anställde ochtjänstgöring kan uppfattas krångliga både för densom

dennes arbetsgivare det gäller beräkna den ersättningnär att som
avdragsgilla beloppet. innebär den skattskyldigedet Detta attmotsvarar

under redovisa förblir pågående tjänsteresatvungen att en
ankommer från land.arbetsgivaren han till respektivenär ettavreser

föreslå skulle underlättaVi har ändringarövervägt att som
skulle kunnatillämpningen i detta avseende. alternativEtt attvara

efter gäller för vistelse i detavdragsrätten skall bestämmas vad som
skattskyldige först uppehållit sig den dagen. skulleland där den Detta

innebära förenklingsvinster för dem byter land under ensom
antagligenpågående tjänsteresa. Vi bedömer tillämpningsproblematt

gälla förskulle uppstå vid bedömningen vilket avdrag skallsomav
bedömning dessa problemrespektive hemresedagen. Vår är attavrese-

överstiger de fördelar skulle vinnas. således inte någonDetta ärsom
oftaframkomlig för underlätta för de skattskyldiga byterväg att som

pågående därför för inteland under tjänsteresa. Vi har stannat atten
föreslå förändring nuvarande ordning.någon av

kontrolluppgiftSkyldighet lämna13.5 att

kap. andra stycket lagen självdeklaration och kontroll-Av 3 9 § om
uppgifter framgår följande.

Ersättning för ökade levnadskostnader enligt kap. och8 19 20 §§..s0m....
skattebetalningslagen ligga till grund för beräkning1997:483 skall av
skatteavdrag, skall i kontrolluppgift lön, arvode ellersomanges
motsvarande. ersättning för ökade levnadskostnader enligt kap.Har 8som

skattebetalningslagen inte ligga till grund för beräkning19 § skall av
skatteavdrag utgått för tjänsteresor omfattateller fleraen som en

månader, skall detta isammanhängande period än treav mer anges
frågakontrolluppgift också skall innehålla upplysning i vad mån ärsom om

inrikes eller utrikes förrättning.om

G 19-1532Förmåner
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Skyldigheten lämna uppgifter tjänsteresor pågått längre tidatt om som
månader, tillkom samtidigtän den upphävdatre s.k.som numera

dispensregeln i dåvarande uppbördslagen ändrades. Härvid uttalades
endast följande förarbetenai prop. 1993/94:90 63.s.

sådan bestämmelseEn bör dock kompletteras med vissa andra åtgärder. För
det första bör det införas skyldighet lämna för taxeringen nödvändigaatten
uppgifter i kontrolluppgiften kontrolluppgiñen..I bör arbetsgivaren ange....han har betalat ersättningen för ökade levnadskostnader underutom en
eller flera tjänsteresor omfattar sammanhängande period änsom en av mer

månader. Som påpekatRSV kan det kontrollsynpunkttre finnasur
anledning låta tjänsteresor landet och inom landet redovisasatt utom var
för sig. Uppgiñen bör kunna lämnas kryssmarkering pågenom
kontrolluppgiften.

SkattekontrollutredningensI slutbetänkande Självdeklaration och
kontrolluppgifter förenklade förfaranden SOU 1998:12 finns inte-
denna uppgiftsskyldighet kvar i förslaget till lagstiftning. Någonny
motivering till detta finns inte.

och förI sig innebär inte något våra förslag det nödvändigtärattav
med ställningstagande från sidavår till den redovisadeett ovan
kontrolluppgiftsskyldigheten. Eftersom bedömningen tjänsteresorsav
varaktighet utbetalningen traktamenten i praktiken görsgenom av av
arbetsgivarna, bör skattemyndighetema uppmärksammas på när en
tjänsteresa pågått under längre tid. därförDet kontrollsynpunktären ur
motiverat fortsättningsvis ha bestämmelseäven medatt en ovan
redovisad innebörd.

Beträffande vid vilken tidpunkt denna uppgiftsskyldighet bör inträda
kan konstateras den gällande tidsgränsen månaderatt ärtreom
vedertagen. Den omständigheten vi föreslår samordnings-att att
bestämmelsen skall slopas innebär inte tidsgränsen månaderatt treom
behöver ändras den anledningen. har inteDet heller i övrigtav
framkommit något skäl till ändra tidsgränsen.att

Sammanfattningsvis föreslår vi inte någon ändring uppgifts-av
skyldigheten tjänsteresor.om
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levnadskostnaderAvdrag för ökade14

tillfälligt arbetevid

förutsättningarna för avdragsrättgrundläggandeFörslag: De
kvarstår.

längst tvåkortare tid i allmänhet tidMed begreppet omavses en
år.

ökadeavdrag föri olika sammanhang hävdats reglernaharDet att om
dubbeltillfälligt arbete ochlevnadskostnader, framför allt vid

tillämpningskattemyndighetemassvåra förstå ochbosättning, är attatt
levnadskostnader harenhetlig. Avdrag för ökadereglerna inte ärav

videkonomisk betydelse för den skattskyldigeregel t.ex. ettstorsom
Inför beslutetarbete långt från den egentliga bostadsorten.tillfälligt att

avgörande betydelseeventuellt börja sådant arbete kan detett vara av
medges.utsträckning avdrag kan kommakunna förutse i vilken attatt

börjaosäkerhet de ekonomiska konsekvensernaEn att t.ex. ettavom
rörlighetmotverka önskvärdtidsbegränsat arbete på kanortannan en

utsträckningUtredaren skall kartlägga i vilkenarbetsmarknaden.på
levnadskostnader vid tillfälligtbestämmelserna avdrag för ökadeom

huroch lämna förslag tillarbete medför tillämpningsproblem
skallbör lösas. Utgångspunkten för analyseneventuella problem vara

motverkas.naturlig rörlighet på arbetsmarknaden inte böratt en

gällandeBakgrund och14.1 rätt

levnadskostnader.Enligt huvudregeln medges inte avdrag för privata
och småutgifter kanvissa ökade levnadskostnader logi, måltiderFör

tjänst elleremellertid avdragsrätt föreligga i inkomstslagen
näringsverksamhet.

ökningtillfälligt arbete huvudregeln avdragsgillVid är att aven
föreligga enbart den anledningenlevnadskostnaden inte kan anses av
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den skattskyldige arbetar på den där han har sin bostad.att änortannan
denHar skattskyldige bosatt sig på den där han har arbete,änortannan

eller antagit arbete skall utföras på bostadsorten,änortsom annan
medges i regel inte avdrag.

Ökade levnadskostnader på grund den skattskyldige har sittattav
arbete den där han har sin bostad skall dras baraänorten annan av

arbetet kortare tid, arbetet inte kortvarigt ändåär ärom avser en men
tidsbegränsat till sin eller sådant det kräver fast anknytningnatur att en
till bostadsorten, arbetet skall bedrivas på flera olika platser eller det av
någon anledning inte skäligen kan ifrågasättas denattannan
skattskyldige bör flytta till arbetsorten.

Avdragsrätt föreligger enbart den skattskyldige påövernattarom
arbetsorten och avståndet mellan bostadsorten och arbetsorten längreär

kilometer.50än
Vid tillfälligt arbete den skattskyldige inte, oftast falletär vidärsom

tjänsteresa, utsänd på arbete arbetsgivare. Orsaken till bortovaronav en
i stället i flertalet fall den skattskyldigeär antagit arbete påatt ett nytt

bostadsorten, och detta arbete vanligtvisänort att är avgränsatannan
antingen tidsmässigt eller till sitt innehåll. Benämningen tillfälligt
arbete täcker inte alla de fall där avdrag kan medges, användsmen som

sammanfattande beteckning eftersom den omfattar de vanligasteen
situationema.

Före skattereformen fanns inte någon tidsgräns för hur lång tid
avdragsrätt för ökade levnadskostnader vid tillfälligt arbete kunde
föreligga. Däremot gällde i enlighet med Riksskatteverkets
rekommendationer tvåårsgräns vid tjänsteresor. I samband meden
skatterefonnen infördes avdrag för ökade levnadskostnader vidatt
tillfälligt arbete skulle kunna medges i högst två år. Möjlighet skulle
finnas få avdrag under längre tid anställningens elleratt andranaturom
särskilda skäl talade för det. Som skäl för införa tvåårsgräns vidatt en
tillfälligt arbete anfördes dels tvåårsgränsen vid tjänsteresa bordeatt

kvar, dels bakgrund långvariga bortavistelser bordemot attvara av
behandlas likformigt vad då skedde, tvåårsbegränsningenänmer som
borde lagfästas vid tillfälligt arbete prop. 1989/90:11Oäven 360.s.

Från och med den julil finns inte1999 längre någon för hurgräns
lång tid avdrag för ökade levnadskostnader vid tillfälligt arbete kan
medges. Som följd slopandet tidsgränsen har möjlighetenävenen av av
till avdrag under ytterligare år tagits bort det gäller tillfälligt arbete.när
Regeringen anförde prop. 1998/99:83 18-19 följande.s.

Regeringen ansluter sig därför till utredningens och remissinstansemas
bedömning tvåårsgränsen för avdragsrätt för ökade levnadskostnaderatt
vid tillfälligt arbete utanför bostadsorten bör slopas. Reglerna blir enligt
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regeringens mening både tydligare och enklare tillämpaatt om
avdragsrätten enbart knyts till kriterierna for avdrag på det sätt som

tillfälligtutredningen föreslagit. Avdrag för ökade levnadskostnader vid
det tillfälligaarbete utanför bostadsorten bör således medges så länge

fortgår kriterierna i övrigt for avdragarbetet utanför bostadsorten och är
uppfyllda.

anledning utanför bostadsorten kort-till avdrag arbetetEn är äratt
tidsbegränsningen ivarigt. kortvariga arbeten bör slopandetFör av

praktiken inte få någon betydelse, eftersom arbetestörre ett som varar
längre tid två år vanligen inte kan kortvarigt. Slopandetän anses som av
tvåårsgränsen får i stället främst betydelse anledningen till ökadenär
levnadskostnader arbete, visserligen inte kan betecknasär att somsom
kortvarigt, typiskt tidsbegränsat till sin eller sådant fastärsett natur att en
anknytning till den tidigare bostadsorten krävs. Vad åsyftas här ärsom
framför allt tjänsteresor längre tid månader påän tre ortsammasom varar

där alltså bedöms enligt bestämmelserna tillfälligtoch avdragsrätten om
arbete utanför bostadsorten. gäller således bl.a. objektsanställningarDet
inom byggnads- anläggningsbranschen där arbetstagarens vanligaoch
verksamhetsort bestäms utifrån bostaden.

Slopandet tvåårsgränsen får givetvis inte leda till slutsatsen varjeattav
arbete tidsbegränsat till avdrag för ökade levnadskostnader.är rättsom ger

skall typisktkrävs for avdrag medges arbetetDet äratt att sett
tidsbegränsat till sin krävs också definitiv avflyttning inteDetnatur. att en

sketthar till arbetsorten, övernattning har på arbetsorten ochatt ägt attrum
belägenden fem mil från för avdragminst bostadsorten. kravär Dessa

bedömer regeringen tillräckliga för den utvidgade avdragsrättenattvara
skallinte missbrukas."

Rättstillämpningen14.2

Skattskyldig bodde och arbetade i Borås arbetetR72 1:54 när-
nedlades och han omplacerades till Göteborg, bodde kvar i Borås,men
dit arbetsgivaren återförflyttade honom två och halvt årett senare.
Regeringsrätten vid arbetevägrade avdrag för ökade levnadskostnader i
Göteborg. tillfällig. denAnställningen i Göteborg inte Sedanvar
skattskyldige avböjt drogerbjudande bostad i Göteborgom
arbetsgivaren frikort förin omstationeringstraktamente och resor
mellan Borås och Göteborg. skattskyldige hade inte visat hanDen att
vid tidpunkten för pâbörjande arbetet i Göteborg haft grundadav
anledning räkna med erhålla arbete i Borås.påatt att nytt
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skattskyldig, tjänstledigt frånR74 1:4 ensamstående, togsom var-
förjuli från ordinarie tjänst i Mariestad, där hon bodde i villa,1967 att

arbeta vid nio månaderseminarium i Skara, lades i juli 1971. Isom ner
hyrde hon Skara, där hon övemattade fyraår mindre bostad iper en

Övrigi veckan. tillbringade hon i Mariestad. Regeringsrättentidnätter
fann den skattskyldige inte berättigad till avdrag för ökadeatt var
levnadskostnader. skattskyldige hade antagit arbete skulleDen som
utföras Anställningen kan intepå den, där hon bosatt.änortannan var

ha omständighet honkortare tid, och varken denavsett attanses en
förutse i Mariestadkunnat återgång till sin ordinarie tjänst elleren

för hennefastighetsinnehavet där kan ha utgjort tillräckligt skälanses
inte avflytta till Skara.att
RÅ skattskyldige ensamstående och bodde i85 1:31 Den var en-

villa utanför Tibro. Under tiden januari- november genomgick1979
han grundkurs vid polisskolan i Ulriksdal och hyrde i Bromma. Irum
december påbörjade han tvåårig altemeringstjänstgöring1979 som
polisman i Göteborg hyrde där. Under hela tiden uppbar hanoch rum
lön från Rikspolisstyrelsen inte traktamente. Regeringsrätten fannmen

avdragsrätt för ökade levnadskostnader vid tillfälligt arbete förelågatt
beträffande utbildningstiden i Stockholm. Regeringsrätten återgav

behörighet tillinnehållet i 85 § polisinstruktionen, stadgade förattsom
polismanstjänst föreskriven grundkurskrävdes aspirant genomgickatt
vid polisskolan fullgjorde altemeringstjänstgöring ochsamt
tjänstgöring polisman under lång tid den jämte tiden förså attsom
grundkursen vid till vadpolisskolan uppgick till år. Med hänsyntre

upplysts grundkursens innehåll och omfattning fannsom om
Regeringsrätten det inte skäligen kunde ifrågasättas denatt att
skattskyldige skulle ha avflyttat till Stockholm under den elva månader
långa avdragsrättgrundkursen. ansåg RegeringsrättenDäremot att

vid tillfälligt arbete inte förelåg under tjänstgöringen i Göteborg,såsom
eftersom anställningtjänstgöringen där inte kunde avseddanses ensom

endast under kortare tid.att vara
RÅ ref. Regeringsrätten medgav avdragsrätt för ökade1993 66 -

levnadskostnader vid tillfälligt arbete skattskyldig bedrivit arbetenär en
aktiebolagpå två skattskyldige anställdes medDen 1981orter. ettav

med sinoch kontor i Växjö. bodde i Tranås tillsammansHansäte
familj. hade revisor ochhan etablerat verksamhet hanDär somen
behöll kunder tillträdde anställningen ifrån denna verksamhet hannär

inflytande iVäxjö. 1983 blev han delägare med bestämmande
måndag-torsdagaktiebolaget i Växjö. Arbetet i bolaget bedrevs under

fallpå kontoret i Växjö. Under fredagen, och i vissa lördag-även
söndag, arbetade han i bolaget hade hyrt, i familjens villa iett rum, som

tredjedel bolagets samlade intäkter kom från kunderna iTranås. En av



levnadskostnader vid tillfälligt arbete 165förAvdrag ökadeSOU 1999:94

betydelse dendetEnligt RegeringsrättenTranås. attavvar
för dettakunder. förutsättningbehålla dessa Enskattskyldige kunde

hålla godskattskyldige hade varit beredddenansågs attatt envara
sammanträffadag i veckanmed möjlighet någonservicenivå att

tidsutdräktoch sammanträffandenamed kunderna,personligen att utan
bakgrundavslutande arbete på kontoret i Tranås. Motföljaskunnat av

denRegeringsrätten inte krävaskunde det enligtdetta attav
till Växjö.skulle ha flyttatskattskyldige

under deavgöranden från Regeringsrättenföreligger enbart tvåDet
för ökadetill avdragbehandlaråren rättensenaste som

RÅ deref. tid efter det1998 12levnadskostnader, attett avservarav
skattereformen.infördesbestämmelserna genomnya

RÅ tidpunkt den s.k.i målet vid vilkenref Fråga1998 12 var-
Omständighetemaarbete skulle börja löpa.tvåårsregeln vid tillfälligt

vikariat denskattskyldige påbörjadeföljande.i korthet Den ettvar
dubbeltbostadsorten behovetlapril på1991 änort avmenannan

skattskyldigetillfälle och denuppstod inte förrän vidboende ett senare
augustiförst den 1992.lägenhet på arbetsorten 1anskaffade

skulle börja löpatidsperiodenSkattemyndighetens inställning attvar
inställningmedan den skattskyldigespåbörjadesarbetet attnär var

dubbla boendet inleddes.börja löpa dettidsperioden skulle när
terminologitill denuttalade med hänsynRegeringsrätten att som

anvisningspunkt får uttrycket "avdrag medges"aktuellanvänds i antas
vilket innebär"avdragsrätt föreligger",innebördha attattsomsamma

den tid under vilken avdragsrättbegränsasikte påregeln atttar
kan således inte förskjutasobjektivt föreligger tiden t.ex.sett genom

från yrkaunder inledande period avstården skattskyldige ettattatt en
låg detMed denna utgångspunktavdrag han berättigad till.ärsom

regelntill hands tolka såRegeringsrättenenligt närmast attatt
objektiva förutsättningar förlöpa samtligabörjarmaximitiden när

förföreligger. objektiva förutsättningarnagången Deavdrag första
i övrigt,arbete, uppfyller villkoreninträderavdragsrätt när ett som

tvåårsperioden börföranleder övernattning. angivnaDenförsta gången
fallskattskyldiges frånfrån denna tidpunkt, dvs. i densåledes räknas

dubbla boendet inleddes.augusti då detmed den 1 1992och
RÅ förmålet avdragsrättref. Fråga i1998 39 var om-

boende iför skattskyldig medförelågmerkostnader permanent
anledninghyreskostnader och, mednågraföräldrahemmet utan av

hyreskostnadermed tillfälligt boende medarbetetillfälligt på ort,annan
omständighetenuttalade denkr. Regeringsrättentotalt 6 000 attattom

inteboendekostnader på bostadsortenskattskyldige haft någrainteden
ökade levnadskostnader.till avdrag förbegränsade dennes rätt
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överväganden14.3 och förslag

Nedan följer genomgång de fyra olika situationer där avdrag fören av
ökade levnadskostnader vid tillfälligt arbete kan medges, nämligen att
arbetet kortare tid, arbetet inte kortvarigt ändåäravser en men
tidsbegränsat till sin eller fastsådant det kräver anknytningnatur att en
till bostadsorten, arbetet skall bedrivas på flera olika platser eller det av

anledning inte skäligen kan ifrågasättas den skattskyldige börattannan
flytta till arbetsorten. Som kommer framgå föreslår vi inte någonatt
förändring de grundläggande förutsättningarna för avdragsrätt.av

Inledningsvis skall förtydligande skillnaderna mellan degörasett av
vanligaste tillfälligt arbete, arbetetnämligen pågårtyperna attav en
kortare tid eller tidsbegränsat till sinär natur.

Skillnaden mellan dessa former tillfälliga blirarbeten tydligav om
jämför visstidsanställning projektarbete.med Videttman en

visstidsanställning har arbetsgivare och arbetstagare vanligtvis på
förhand bestämt varaktigheten anställningen. Arbetet tidsbestämt.ärav

kan innebära arbetsuppgifterna ifråga under viss tid fullgörsDet att en
den anställde, därefter Projektarbetetnågonersättsav som av annan.

däremot utmärks arbetsuppgifterna fullgjorda vid projekttidensärattav
slut. ligger i sakens det ibland vid projektarbete kanDet natur att vara

beräkna hur lång tid kan komma för arbetetsvårt åtgåatt attsom men
säkert finns det planläggning för hur lång tid arbetet får Denta.en
avgörande förhållandeskillnaden i till det tidsbestämda arbetet är att
någon förlängning anställningen vid projektets slut inte kanav

arbetsuppgifter.påräknas, eftersom det typiskt saknassett
länge kan betecknas tillfälligt iHur då arbete den meningett attsom
föravdrag ökade levnadskostnader kan påräknas Vi har tidigare

föreslagit gälltslopande den tvåårsgräns sedanett av som
inkomstskattereformen och riksdagen har därefter beslutat tillrättenatt
avdrag för ökade levnadskostnader inte skall tidsbegränsad. Detvara
föreligger således levnadskostnadertill avdrag för ökaderättnumera en
så länge det tillfälliga arbetet till sinpågår. arbeteFör ärnaturett som
tidsbegränsat, exempelvis olika fonner projektarbeten, torde dettaav
förhållande inte medföra tillämpningsproblem. visstids-några En
anställning däremot kan enligt lagtexten endast betecknas ettsom
tillfälligt arbete den pågår kortare tid.om en

Arbetet endast kortare tidavser en

bestämning uttrycket kortare uppfattningFör tid det vårär attav
ledning kan hämtas från de tidsgränser tidigare gällt. tidsgränsEnsom
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förför avdragsrättavgränsninglänge vedertagenpå två år sedanär som
och tjänsteresa. Enlevnadskostnader både vid tillfälligt arbeteökade

vidutgångspunktlämpligskulle därför kunnasådan gräns vara en
tid.uttrycket kortareskall medbestämning vad som avsesav

handi förstauppfattning tvåårsgränsEmellertid bör enligt vår en
i detmöjligtskall såledesanvändas riktpunkt. Det attvarasom en

omfattatarbetet någotbedömningenenskilda fallet göra ävenatt om
dentid. Vibedöma kortaretvå år det ändå ärän är att avensommer

förena med kravet påordning gåruppfattningen sådan attatt en
tillämpningen.förutsebarhet och enkelhet i

anställningsavtalenkanproblem vid tillfälligt arbeteEtt attvara
gäller itill den tidsgränstidsmässigt kommakan att somanpassas

grund dengenerellt påbeskattningshänseende. Tidigare gällde detta av
aktualitet i de fallendastfårlagstadgade tvåårsgränsen, numeramen

arbete påstället förkortare tid.det tillfälliga arbetet I att ta ettavser
tvåavtal med arbetsgivarekomma slutafyra år kan arbetstagare att om

förfarandesådantperioder två år. Genomvarandra följandepå ettom
tillfälligt arbetehävdaskattskyldige kunnaskulle den ett nyttatt som

tvåårsperiod förföreligga ochtid skulleockså kortare att nyenavser
skulle inledas.ökade levnadskostnadertill föravdragrätt

kontrollsvårigheter för skatte-medför givetvisFörfaringssättet
avdragfall innebäradärför i vissamyndighetema och kan attantas

inte föreligger.egentligeni situation där avdragsrätterhålls en
hur dessa problem kankonkret förslag påUtredningen har inte något

vilkadocköverväganden kanlösas, vissa göras ommen
bestämmande detbeaktas vidomständigheter bör kunna av omsom

för ökadegrund för avdragsrätttillfälliga ligga tillarbetet skall
tid.kortarelevnadskostnader arbetetatt avser engenom

följande gälla.situationen börförst gäller den nämndaVad nyss
utifrån defårskall föreliggaBedömningen avdragsrätt görasomav

fallet. Skatte-enskildaföreligger i detomständigheter som
möjlighet låtauppfattning haskall därvid enligt vårmyndighetema att

och inte vadanställningsavtalen,den faktiska avsikten med som
vägledandei avtalen,formuleringarcivilrättsligt framkommer varaav

avsikten redan vidframgårbedömning. det därvidvid denna Om att
avtalanställningsavtalet varitdet förstaingåendet nyttatt ett senareav

tidsperiod kan detkortareträffas avseendekommer attantasatt en ny,
önskemålutifrånplanering gjortsdenna attett anpassa

tidsgränsen, såden skatterättsligaanställningsförhållandena till att
skall kunna erhållas.levnadskostnader Imaximalt avdrag för ökade

huvudföreliggasituation skall ingen avdragsrättdenna över taget,
uppfyllt.kortare tid intekravet arbetet skalleftersom på äratt avse en
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Å andra sidan kan följande situation tänkas. När anställningsavtalet
ingås det bådaär uppfattning arbetet skallparters pågå viss avtaladatt
kortare tid maximalt två år. slutetMot anställningstiden inträffarav
emellertid omständigheter de förutsättningar gälldegör vidattsom som
anställningsavtalets ingående ändrats. Parterna vill därför träffa ett nytt
anställningsavtal avseende viss kortare tid. Att i den situationen vägra
den skattskyldige avdragsrätt för ökade levnadskostnader med
motiveringen det tillfälliga arbetetatt uppdrag hosettnya avser samma
arbetsgivare med innehåll det tidigare arbetet, sigtersamma som
obilligt eftersom avsikten med det anställningsavtalet inte varit attnya

anställningen till den skatterättsliga tidsgränsen för avdragsrätt.anpassa
En situation där fråga uppkommer kortvarigtannan ett nytt,om

arbete skall föreligga kan exemplifieras enligt följande. slutetIanses av
utbildning genomgår den skattskyldige praktiktjänstgöring på vissen

arbetsplats. När praktiktjänstgöringen, pågått kortare tid två åränsom
och betraktats kortvarigt arbete, avslutas, erbjudsett densom
skattskyldige vikariat för kortare tid, maximalt tvåett år, av samma
arbetsgivare tillhandahållit praktikplatsen. Redan densom
omständigheten anställningsfonn föreligger, vikariatatt i ställeten ny
för praktiktjänstgöring, innebär enligt utredningens uppfattning att
fråga i denna situation kortvarigt, tillfälligtär arbete.ett nyttom
Avdragsrätt för ökade levnadskostnader skall i denna situation därför
medges för den andraäven perioden tillfälligt arbete.av

Är emellertid anställningsfonnen hos arbetsgivaresamma
densamma för två på varandra följande kortvariga arbeten, tvåt.ex.
vikariat, får i stället avgörande vikt fästas vid bl.a. andra eller delvisom
andra arbetsuppgifter eller arbetet skall utföras på platsavses om annan

tidigare. En samladän bedömning får omständigheterna igöras detav
enskilda fallet. Avser det anställningsavtalet arbetsuppgifternya samma
på plats det första anställningsavtalet, kan, såsom tidigaresamma som

inte något kortvarigtnämnts, arbete föreligga. Fråganytt blir dåanses
hur lång "karenstid" behövs för anställningsavtal medatt ett nyttsom
precis innehåll det första anställningsavtalet ändå skallsamma som

kortvarigtutgöra arbete. Omständighetemaett nytt kan därvidanses
variera från fall till fall i såantas utsträckning det intestor att är

lämpligt i lagtext uttala någon bestämdatt tidsgräns i detta hänseende.
Denna fråga lämpar sig bäst i rättstillämpningen, eftersomavgöraatt ett
övervägande de individuella förhållandena alltid bör Generelltgöras.av
kan dock kortvarigtsägas arbete föratt arbetsgivareett nyttom samma
har precis innehåll och skall bedrivas på plats undersamma samma

förutsättningar gällde för det första kortvariga arbetet, börsamma som
viss tid förflyta innan avdragsrätt ånyo skall uppkomma. Det äranses
därvid vår uppfattning den tid krävs för tjänsteresaatt attsom en ny
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skall påbörjad, fyra veckor, kort för aktuellalltför närär attanses vara
fråga uppstår kortvarigt, tillfälligt arbete skallett nyttom anses
föreligga.

detta sammanhang kan ytterligare situationI nämnas ävenen om
den sikte på alla tillfälligt arbete. skattskyldig underOmtar typer av en
många års tid tillfälliga arbeten viss bostadsortenpå äntar ortannan
bör avdrag så småningom kunna med hänvisning till detvägras att
skäligen kan ifrågasättas inte avflyttning bör ske till arbetsorten.om

Tidsbegränsat till eller fastsådant det kräversin natur att en
anknytning till bostadsorten

kriterium för avdragsrätt för ökade levnadskostnader vid tillfälligtDetta
arbete tillkom i samband med skatterefonnen. skälSom angavs
följande 1989/90:1prop. 10 359.s.

Undantagsfallen bör framhåller också omfatta fall därRINKsom
traktamentsschablonen inte längre tillämplig på grundär att tre-av
månadersperioden löpt där den skattskyldiges arbets- och bostads-ut men

isituation övrigt oförändrad. Till de kategorier inte har någon fastär som
arbetsplats och tidsbegränsade arbeten utanför hemorten hörtar t.ex.som
byggnads- och anläggningsarbetare. framhållerSom finns detRINK
emellertid andra skattskyldiga visserligen tagit vadinteäven som som
typiskt kan tillfälliga arbeten där definitiv avflyttningutgörasett anses men
till arbetsorten till följd tjänstgöringens eller uppdragets speciella naturav
ändå utesluten. Ett exempel sådana ledamöter Sveriges riksdagär är av

under långa perioder behåller bostadsanknytningen till sin valkretssom
eller hemort.

kompletterad meddenna bakgrund föreslås den nuvarande regelnMot
tillägget möjlighet till avdrag skall föreligga vid arbeten,att som
visserligen inte kan kortare tid, ändå tids-sägas ärvara men som
begränsade till sin och där till olika skälanknytningen hemorten ärnatur av
naturlig.

Med anledning slopandet den generella tvåårsgränsen för tillrättav av
ökadeavdrag för levnadskostnader vid tillfälligt arbete angavs

beträffande detta följandekriterium prop. 1998/99:83 19.s.

Slopandet tvåårsgränsen får i stället främst betydelse anledningennärav
till ökade levnadskostnader arbetet, visserligen inte kanär att som
betecknas kortvarigt, typiskt tidsbegränsat till sin ellerär natursettsom
sådant fast anknytning till den tidigare bostadsorten krävs. Vadatt en som
åsyftas här framför allt tjänsteresor längre tid månaderär än trevararsom
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på och där avdragsrätten alltså bedöms enligt bestämmelsernaortsamma
tillfälligt arbete utanför bostadsorten. gäller således bl.a.Detom

objektsanställningar inom byggnads- och anläggningsbranschen där
arbetstagarens vanliga verksamhetsort bestäms utifrån bostaden.

Samordningsbestämmelsen infördes vid skattereforrnen. Kriteriet
"tidsbegränsat sintill infördes samtidigt därför lagstiftarennatur" att
ville tjänsteresor ochpågick längre tid månaderänatt tresom som
företogs skattskyldiga inom byggnads- och anläggningsbranschenav
med objektrelaterade arbeten bygga bro och hadet.ex. att en som
bostaden tjänsteställe, fortsättningsvis skulle få avdrag förävensom
ökade levnadskostnader. Lokutionen "sådant det kräver fastatt en
anknytning till bostadsorten" infördes anledning för t.ex.av samma
ledamöter Sveriges riksdag.av

Vi har i avsnitt 13.l.2 uttryckt uppfattningen någon bestämmelseatt
samordning finnas.slag inte skall stället skallInämntom av ovan

reglerna tjänsteresa, tillfälligt dubbelarbete och bosättning renodlasom
i skilda lagrum. aktuella rekvisitet,Det arbetet skallatt vara
tidsbegränsat till sin eller sådant det kräver fast anknytningnatur att en
till bostadsorten, behöver därför inte kvarstå den anledning denav
infördes, eftersom samordningsbestämmelsen bort. Ställning måstetas
därför till skäl finns behålla förutsättningardessatas attom som
självständiga grunder för avdragsrätt för ökade levnadskostnader vid
tillfälligt arbete.

På arbetsmarknaden har tioårsperiodenunder den senaste stora
förändringar framgår betänkandetDetta DELTAägt rum. av -
Utredningen deltidsarbete, tillfälliga jobb och arbetslöshets-om
ersättning SOU betänkandet framgår vidare följande1999:27. Av
s. 34, och Antalet fast minskat kraftigt238 244. anställda har medan
antalet och andelen tidsbegränsat anställda har ökat. Under hade1997
drygt halv miljon människor tidsbegränsad anställning. tydligtEnen
inslag i antalet nyanställningar den övervägande andelen dessaär att av

tidsbegränsade arbeten. främst behovsanställningar ocksåDetär är men
projektanställningar har ökat och de vardera för femtedelsom svarar en

de tidsbegränsade anställningama. Vikariat har successivt minskat iav
omfattning den till antalet fortfarande den andelen.även är störstaom
DELTA-utredningen bedömningen de tidsbegränsadegör att
anställningama kommer öka under de kommande åren.att

Även förutsättningen arbetet skulle tidsbegränsat till sinattom vara
infördes med i huvudsak viss yrkeskår i åtanke, det enligtnatur ären

utredningens mening angivna bakgrund angeläget dennamot attovan
förutsättning behålls självständig grund för avdragsrätt försom en
ökade levnadskostnader vid tillfälligt arbete. Vad härmed ärsom avses
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Arbetetprojektarbeten.typiska objekts- ochinnehåll, d.v.s.arbetets
Antalettid dettahur långdet slutfört oberoendepågår tills tar.är av

ochDELTA-utredningen ökatenligtprojektanställningar har avser
tidsbegränsade arbeten. Förfemtedel alla attavnumera en

skall deinkomstslaget tjänstavseende avdrag ilagstiftningen motsvara
medi taktoch därmedförhållanden föreliggerfaktiska varasom

förutsättningendärförarbetsmarknaden börutvecklingen på att
finnastill sinföreligger arbetet tidsbegränsatavdragsrätt är naturom

allaochsjälvständig grund för avdragsrättkvar även typeravsesom en
arbetsmarknadenyrkeskategorier. Utvecklingen påarbeten ochav

vid sidan de arbetentillfälligt arbeteinnebära dennaatt typ avavsynes
kommerkortare tid ochtidsmässigt bestämda avser är attär varasom
bemärkelse.i skatterättsligvanligaste tillfälligt arbetede typerna av

föreliggeravdragsrätthärefter gäller förutsättningenVad att om
anknytning till bostadsortendet kräver fastarbetet sådant görsär att en

i sambandförutsättning infördes ocksåöverväganden.följande Denna
samordningsbestämmelsen, ochskattereformen med anledningmed av

riksdag.Sveriges Närfrämst sikte på ledamötertog av
därför fråganföreslås bort blirsamordningsbestämmelsen tas omnu

överblicka någonUtredningen kan interekvisit bör kvarstå.detta om
rekvisit bestämmelsenkan ha med dettayrkesgrupp näravsettsannan

skattskyldigakan därför inte uteslutas någoninfördes. Det att avgrupp
Eftersom det dockmed detta rekvisit.kan eller kommer kunnaatt avses

inte kan alltförskattskyldiga härkan antaletattantas avses varasom
sistomfattas den i lagrummetbör detta rekvisit kunnamånga, avanses

nämligen detför avdragsrätt, någonuppställda förutsättningen att av
den skattskyldige böranledning inte skäligen kan ifrågasättas attannan

flytta till arbetsorten.

platser eller det någonskall bedrivas på flera olikaArbetet av
denskäligen kan ifrågasättasanledning inte attannan

bör flytta till arbetsortenskattskyldige

levnadskostnader vid tillfälligt arbeteavdrag för ökadeRätt till som
flera olika platser kan föreligga bl.a. harbedrivas påskall när en person

ieller har eller flera olika arbetsplatserflera anställningar två samma
situationer kan det således inte krävas dendessatjänst. I att

avflytta till arbetsorten. Någon tidsgräns gäller inte,skattskyldige skall
föreligger länge den aktuella arbetssituationenvarför avdragsrätt så

behöver inte heller tillfälligt till sinföreligger. Själva arbetet vara
anledning föreslå förändringar ikaraktär. Vi har inte funnit någon att

avseende.detta
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Härutöver kan avdrag medges det någon anledning änom av annan
de nämnda inte skäligen kan krävas den skattskyldige flyttarovan att
till den där arbetet utförs. Varkenort förarbeten eller rättspraxisav
framgår vad med lokutionen annan anledning.som avses
Riksskatteverket uttalar endast i rekommendationer RSV S 1998:39

vid bedömningen fåratt hänsyn till de omständighetertas som
föreligger i varje enskilt fall. Med tanke på situationer kanatt
uppkomma där avdragsrätt bör föreligga, inte kunnat förutsesmen som

lagstiftaren, bör denna avdragsmöjlighet kvarstå.av
Bestämmelserna avdrag för ökade levnadskostnader vidom

tillfälligt arbete återfinns i kap.12 15-18 inkomstskattelagen.
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levnadskostnaderför ökadeAvdrag15

dubbel bosättningvid

levnadskostnader vid dubbeltill avdrag för ökadeFörslag: Rätt
förutsättningar förvissa objektivabosättning föreligger ärom

dubblabedömning skäligheten denhanden. Någon avav
besättningen skall inte göras.

för gifta ochmedges under längst årAvdrag skall kunna tre
skallför övriga skattskyldiga.sambor och under längst år Detett

tidmöjlighet till till avdrag under längreföreligga någoninte änrätt
de nämnda.

bestämmelsernai vilken utsträckningUtredaren skall kartlägga om
medförvid dubbel bosättninglevnadskostnaderavdrag för ökade

börförslag till hur eventuella problemtillämpningsproblem och lämna
gäller försärskilt undersöka de tidsgränserUtredaren skalllösas. som

arbete och dubbel bosättning,kostnader vid tillfälligtavdrag för
behövsföreslå hur de tidsgränserbedöma de lämpligaär samt somom

förutsebara.kan tydligare ochgöras mer

rättsutvecklingGällande och15.1 rätt

Ökade grundskattskyldige pålevnadskostnader skall dras den avav om
bostad för dentillflyttat bostadsort,sitt arbete en ny om en

den tidigaremake, familj behållits påskattskyldige, dennes sambo eller
skälig grund makensoch sådan dubbel bosättning påbostadsorten är av

skaffa fast bostadsambons förvärvsverksamhet, svårighetereller att en
omständighet.eller särskildarbetsorten någonpå annan

Ökade den skattskyldigelevnadskostnader skall bara dras av om
bostadsorten ocharbetsorten och avståndet mellanpåövernattar

dras underkilometer. Kostnaderna skallarbetsorten längre 50änär av
för övrigaoch längst årför gifta och samborlängst år etttre
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skattskyldiga. Kostnaderna skall dock dras för längre tidav om
särskilda skäl talar för det.

Ökade utgifter för logi skall dras med beloppett motsvararav som
den faktiska utgiften.

Kostnadsökning för måltider och småutgifter på arbetsorten skall
dras antingen med den faktiska kostnadsökningen eller beräknadav
enligt schablon. Den schablonmässiga kostnadsökningen beräknas
härvid uppgå till 30 hel dag maximibeloppetprocent per av om
arbetsorten ligger i Sverige och till 30 hel dag normal-procent per av
beloppet arbetsorten ligger utomlands.om

Rätt till avdrag för ökade levnadskostnader vid dubbel bosättning
kunde medges första gången vid 1964 års inkomsttaxering prop.
1963:120. Det hade dessförinnan inte funnits någon möjlighet till
avdrag och inställningen i dåvarande praxis dennärattvar
skattskyldige valde bosätta sig på och till följdatt däravortannan
vidkändes kostnader för och uppehälle skulle dessa kostnaderresor

den skattskyldigesutgöra personliga omkostnader, vilka inteanses var
avdragsgilla. förarbetenaI SOU 1962:47 76-78 ansågss.
konsekvenserna dåvarande praxis inte tillfredsställande. Starkaav
skälighetssynpunkter kunde anföras för betydande utvidgningen av
möjligheterna till avdrag för ökade levnadskostnader. Den då rådande
situationen på bostadsmarknaden hade lett till denatt togsom
anställning på åsamkades betydande fördyringort sinany en av
levnadskostnader under övergångstid till dess familje-atten en ny
bostad hade kunnat erhållas. Gentemot inställningen kostnader vidatt
dubbel bosättning hänföra till personliga levnadskostnader-att påvar
grund frivilligt träffade val framhöll den utredningenav att-
skattebördan för samtaxerade makar måste med utgångspunktavvägas
från makar nonnalt hadeatt hushåll. deOm på grund singemensamt av
förvärvsverksamhet eller andra liknande skäl inte hade gemensamt
hushåll borde den därigenom sänkta skattefönnågan beaktas genom
avdrag för merkostnadema. Däremot borde sådant avdrag inte komma
ifråga enbart på grund makarna bosatta på skildaatt ellerorterav var

de särtaxerades.att
De grundläggande förutsättningar för avdragsrätt gäller försom

närvarande i princip desammaär gällde vid införandet 1963.som
Genom skattereformen utvidgades personkretsen på så sätt att
bestämmelsen kom omfattaäven samboende såväl hetero-att par som
homosexuella ensamstående skattskyldiga.samt Den utredning som
låg till grund för skattereformen SOU 1989:33, del III, 86 ansåg atts.
det fanns behov modernisera bestämmelsenett att på så sättav att
kretsen för avdragsberättigade utvidgades. I sammanhanget erinrades
emellertid tillämpningen fortsättningsvisatt bordeäven präglasom av
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restriktivitet. Skatterefonnen 1989/90:1 delmedförde prop. 10,även
358-360 avdragsrätt skulle kunna föreligga dennäratts.

bostaden flyttades till den makens eller sambonsgemensamma ena nya
arbetsort medan den maken eller sambonandre under övergångs-en
period stannade kvar den tidigare bostadsorten.på gemensamma

tvåårsgränsen vid tillfälligt slopades, uttalade regeringenNär arbete
1998/99:83 följande.prop. 18-19s.

enligt meningDet regeringens tydligt nuvarande bestämmelserär att om
föravdrag ökade levnadskostnader vid tillfälligt arbete utanför

bostadsorten inte så förutsebara och enkla de borde Denär som vara.
tilltagande rörligheten på arbetsmarknaden problemen.accentuerar
Kritiken bestämmelserna sikte främst osäkerheten i vilka fallmot tar om
avdrag skall medges under längre tid två år nackdelarna med detta.ochän

regeringens uppfattning fråga vilka situationerDet otydligheten iär att om
omfattas på rörlighetenavdragsrätten har negativ inverkansom av en

arbetsmarknaden. fallenskilde kan i vissa inte innan arbetet påbörjasDen
överblicka hur begäran kanavdrag för ökade levnadskostnaderen om
komma bedömas vid Eftersom kostnadsavdraget hartaxeringen.att
betydelse för det ekonomiska utfallet anställningen, besked iär ettav
frågan således vikt för den enskilde.storav

Kriterierna för medge avdrag två år anställningensatt utöver natur-
eller andra särskilda skäl för olikalämnar också betydandeett utrymme-
tolkningar vägledande domstolsavgöranden medför riskutan storsom en
för oacceptabla olikheter i tillämpningen bestämmelserna.av

Advokatsamfundet för för ökadetidsgränsen avdragattanser
levnadskostnader vid dubbel bosättning bör avskaffas samtidigt med
tvåårsgränsen vid tillfälligt arbete utanför bostadsorten. Avdragsrätten vid
dubbel bosättning emellertid knuten till personliga förhållanden och inteär
till de omständigheter hänförliga till arbetet eller anställningen, ärsom
fallet frågai avdragsrätten vid tillfälligt arbete. Tidsbegränsningen förom
avdrag vid andradubbel bosättning kräver bl.a. därför göratt man
överväganden lagstiñningsärende.de aktuella i dettaän ärsom

Rättstillämpningenl 5.2

tiden innan skattereformen föreligger flertal avgöranden frånFrån ett
Regeringsrätten behandlar avdragsrätten för kostnadersom som
uppkommit till följd dubbel bosättning. Eftersom grund-av
förutsättningama förändrats under lopp har dessainte har årens

lagstadgadeavgöranden fortfarande prejudicerande verkan. Den
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tidsgränsen möjligheten till avdrag familjebostadensamt även när
flyttats infördes emellertid först skattereformen.genom

RÅ 1971 ref. 14 Målet avsåg 1966 års inkomsttaxering. Den-
skattskyldige hade sedan 1956 förlagt sin verksamhetsort till ortannan

den där familjebostaden belägen ochän haft bostad där. Medvar
hänsyn till detta förhållande bestånd under tio år kundeägtatt närmare
den förebragta utredningen inte godtagbart visa hansättett attanses
skulle berättigad till avdrag med anledning den skildavara av
bosättningen.

RÅ ref.1973 88 anställd inomEn Försvarsmakten drabbades av-
kostnader för dubbelt boende den övriga familjen i förvägårnär ett
flyttade till den där den anställde visste han skulle bli placerad.ort att

till avdrag förelågRätt inte eftersom det familjen flyttat tillvar som
den där den skattskyldige bosatt och hade sitt arbete.änortannan var

RÅ ref.1973 Målet112 avsåg inkomsttaxering.1971 års Den-
skattskyldige hade, till följd han sedan 1966 haft anställning påattav

hustrun, åsamkats kostnader för dubbelt boende. Medänortannan
hänsyn till hustruns ålder 60 år vid inkomståret och
anställningsförhållanden ordinarie tjänst med föreståendenära
pensionering kunde det icke skäligen ifrågasättas hustrun skulleatt
flytta till bostadsort. Den skattskyldige därförmannens nya var
berättigad till yrkat avdrag.

RÅ ref.1973 Skattskyldig,113 i tjänsten förflyttats till ort,som ny-
yrkade avdrag för kostnader för dubbelt boende i tio månader Under
det första året utgick s.k. omställningstraktamente och avdraget avsåg
tiden därefter.. Som skäl för avdrag åberopade den skattskyldige bland

hustruns förvärvsarbete, behov tid för avhända sigannat attav
fastigheten barnens skolgång. Med hänsyn till särskildasamt att
omständigheter fick föreligga under fyra månader medgavsanses
avdrag under så lång tid. Barnens skolgång får ha utgjort detanses
huvudsakliga skälet, vår anm.

RÅ Även1974 ref. 37 merkostnadema för dubbelt boendeom-
hade uppkommit till följd den skattskyldiges maka inteattav
omedelbart hade kunnat flytta med maken till dennes arbets- ochnya
bostadsort medgavs avdrag för skälig logikostnad uppkommit påsom
den bostadsorten och inte den där makan bodde kvar.ortnya

RÅ 1975 ref. 91 Kostnader för dubbelt boende hade uppkommit-
till följd den skattskyldiges hustru kvarstannat gamlapå denattav
bostadsorten för fullfölja sina universitetsstudier. Dessaatt
förhållanden inteansågs hänföra till sådana omständigheterattvara

kunde berättiga till avdrag för ökade Ievnadskostnader.som
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RÅ 1975 ref. skattskyldig,124 i tjänsten förflyttats till ort,som ny-
ansågs berättigad till avdrag för kostnader för dubbelt boende under en
omställningstid intill utgången barnens innevarande läsår.av

RÅ ref. Målet1976 3 avsåg inkomsttaxering.1970 års Den-
skattskyldige och dennes hustru, skulle pensioneras hade1971,som
sedan 1962 innehaft skilda arbets- och bostadsorter. Under
beskattningsåret hade1969 tidpunkten för hustruns pensionering ryckt

och skälen för henne bo kvar hade således stärkts.närmare Dennaatt
omständighet medförde emellertid inte till avdrag förrättenatt
kostnader till följd den dubbla besättningen skulle uppstå.av
Omständigheten förelåg inte den dubbla besättningen inleddes.när

RÅ 1976 ref. Målet149 avsåg 1970 års inkomsttaxering. Den-
skattskyldige och dennes hustru hade sedan följd1959 till derasav
arbetsförhållanden arbetat och bott på skilda Med hänsyn till denorter.
långa tidsrymd den skattskyldige innehaft sin fasta anställningsom
kunde hustruns förvärvsverksamhet chefsposition inte tillmätasensam
sådan betydelse avdragsrätt denna anledning kunde föreligga.att av
Med hänsyn till anställningstidens längd kunde inte heller det
förhållandet den skattskyldiges pensionering varit föreståendeatt nära
föranleda till avdrag.rätt

RÅ 1976 ref. plenum172 Kostnader för dubbelt boende hade-
uppkommit till följd den skattskyldige hade ingått äktenskap ochattav
därefter bott kvar på sin arbetsort medan hustrun varit bosatt på annan

Med hänsyn till utformningen lagtexten kunde avdrag för ökadeort. av
levnadskostnader med anledning det ingångna äktenskapet inteav
medges. Mål med utgång hade avdömts tidigare år.motsatt

RÅ 1977 ref. skattskyldig,48 åsamkats merkostnader tillsom-
följd maken på grund sitt arbete bosatt sig påatt ort,av av annan
ansågs inte berättigad till avdrag eftersom hon hade bott kvar i
familjebostaden. Avdrag kan således enbart komma i åtnjutande denav

flyttar på grund sitt arbete.som av
RÅ ref.1977 62 Målet inkomsttaxering.avsåg 1972 års Den-

skattskyldige hade sedan 1963 tjänstgjort i Göteborg professor isom
obstetrik och gynekologi överläkare hustrunmedan hadesamt som
tjänstgjort i Stockholm överläkare föreståndare församt ettsom som
laboratorium. Med hänsyn till makarnas specialinriktade arbetsområden
hade det funnits begränsade möjligheter för dem ha förvärvsarbeteatt
på detDå med hänsyn till hustruns förvärvsverksamhet inteort.samma
skäligen hade kunnat ifrågasättas hon skulle ha flyttat till Göteborgatt

den skattskyldige berättigad till avdrag för ökade levnadskostnader.var
Någon hänsyn till den långa tidsperioden inte, vår Tvåtogs anm.
regeringsråd skiljaktiga då de ansåg kostnaden privatattvar var en
levnadskostnad inte avdragsgill.som var
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RÅ77 inkomsttaxering.Målet års DenAa-130 avsåg 1973-
skattskyldige hade sedan arbetat på den därhösten 1968 änortannan

arbeten förfamiljebostaden belägen. hade regelmässigt söktHan attvar
möjliggöra möjlighet erhållaåterflyttning. hade inteHustrun atten
likvärdig Med hänsyn till dessatjänst på ort mannen.samma som
omständigheter förhållandevis lång tid fem år hademedgavs, även om
törflutit, levnadskostnaderna föranlettsavdrag för den ökning i som av
den skilda bosättningen.

RÅ8l jordbruksfastighetskattskyldiga hade på1:58 De gemensam-
emellertid både arbete ochBåde och hustrun hadeort.en mannen

avdrag för ökadebostad på varsin Båda makarna yrkadeort.arman
följandelevnadskostnader. Regeringsrätten uttalade bland annat

avseende syftet med bestämmelsen.

taxering beaktaBestämmelsen möjlighet avdrag vidatt genom..ger... .
arbetsförhållanden,merkostnader för familj splittrats på grundsom aven

avdragbostadsbrist Bestämmelsen undantag från principenär attettm.m.
Omständighetema vidinte medges för personliga levnadskostnader.

avdragsmöjlighetema främstbestämmelsens tillkomst vid handen attger
övergångstid, under vilken familjenavsåg viss skattelättnad underatt ge en

kunde återförenas. prövning enligt bestämmelsen skall skeDen som
familjen avflyttahuruvida skäligen ifrågasättas inte skall tilldet kan om

skall därför företas årligen, och det tordeden skattskyldiges bostadsort
därvid inledningsvis godtagbara skäl förofrånkomligt ävenatt attvara

bosättningen tiden försvagas.skattemässigt beakta den dubbla med

förhållande förelåg i målet fick vid handenDet attanses gesom
förlägga sina arbetsplatser tillmakarna inte verkligen avsett att samma

under överskådligeller närbelägna träffat valetdeort orter attutan att
framåt bosättningsförhållanden fortsätta sinatid med bibehållna

skall det såledesyrkesverksamheter. skall föreliggaFör avdragsrättatt
boende, vårföreligga avsikt hos makarna sikt hapå gemensamtatten

anm.
RÅ hadeoch dennes make till1988 445 skattskyldigeDennot. -

bosatt sigföljd makens arbete flyttat från Stockholm och iav
varit tjänstledig frånSöderköping. Inledningsvis den skattskyldigehade
Stockholm och haftsin anställning violinist vid Kungl. iTeaternsom

till dennaliknande anställning i Norrköping för sedermera återgåatt
för dubbel boende.anställning. Till följd härav uppkom kostnader Av

kunde ifrågasättasutredningen fick framgå det icke skäligenattanses
familjens familjebostadden skattskyldiges make skulle avflytta frånatt

oförutseddai Söderköping. den skattskyldige, på grundOavsett att av
fannsomständigheter, hade återupptagit sin tidigare tjänst
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förutsättningar för medgivande uttaladeavdrag. Regeringsrätten attav
det inteenligt praxis medgavs avdrag endast under övergångstid omen

förelåg särskilda sådanaomständigheter. Omständighetema ansågs vara
den skattskyldige, fastän hösten haft anställning ihon sedan 1979att att

Stockholm, berättigad till avdrag.var
RÅ Svårigheter familjebostaden på den1990 432not. att avyttra-

gamla arbetsorten inte sådant förhållande grundar tillrättär ett som
avdrag.

RÅ tillsammans med make1991 219 skattskyldige hadeDennot. -
barn vistats makens anställning.och i på grund DenKenyatre av

skattskyldige tillsammans medåtervände på grund anställningsskälav
och dettvå barnen till Sverige vid tidigare tillfälle makenänettav

tredje barnet. Regeringsrätten uttalade för till avdrag krävsrättatt att
villkor uppfyllda; den skattskyldige bosatt sig påtvå änär att ortannan

den där hans familj bosatt och skattskyldiges bosättning pådenär att
Även familjendenna orsakats hans arbete.ort merpartenav om av

flyttat till Sverige det rimligast iansågs Kenyaatt orten varaanse
Medfamiljens bostadsort fram till dess maken flyttade därifrån. detta

bosatthade den skattskyldige tillsammans med två barnensynsätt av
villkoren försig på den där familjen bosatt. tvåDeänortannan var

den skattskyldigeavdragsrätt därigenom uppfyllda ochvar var
berättigad till avdrag.

RÅ tagitskattskyldige, kirurg, hade1992 602 Dennot. som var-
belägen.anställning på den där familjebostaden Förän attortannan var

kunna fullgöra sin bakjourtjänstgöring han hyratvungen attvar
skäl förlägenhet på arbetsorten. omständighet utgjorde inteDenna att

medge avdrag.
RÅ 1994 för kostnaderskattskyldige yrkade avdrag55 Dennot. -

undervid dubbel bosättning under utbildning i tjänsten. erhöllHan
utbildningstiden inte erhöll i stället utbildningsarvode.någon lön utan

till arvodet utgjorde skattepliktig intäkt och genomgångMed hänsyn att
förelågjämställa med fullgörande tjänstenutbildningen attav var av

för föranledda utbildningen.till avdrag merkostnaderrätt av
uttalande, rörande eventuellAv intresse är även ett en

tidsbegränsning vid avdrag för dubbel bosättning, i rättsfallet 1:53R75
vid tillfälligtvisserligen behandlade frågan till avdragrättensom om

bland följandearbete. Två regeringsråd utvecklade sin mening på annat
sätt.

fjärde vår någonstyckets fall dubbel bosättning, anm.I är
tidsbegränsning det ickeför avdragsrätten icke föreskriven. Emellertid är

förhållandengivet de omständigheternas oföränderlighet under allaatt yttre
måste medföra bibehållen avdragsrätt. förutsätter nämligenDenna rätt att
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det icke skäligen kan ifrågasättas maken skall flytta till denatt
skattskyldiges bosättningsort. Flyttning kan naturligtvis icke krävasnya om
exempelvis familjebostad kan uppbringas på den skattskyldiges
bostadsort. När det gäller makes förvärvsverksamhet hinder försom

bosättning finns däremot i allmänhet förgemensam störreett utrymme en
skälighetsbedömning. Gränsen mellan objektiva hinder eller svårigheter att
överflytta förvärvsverksamhet från till och påort etten en annan
personliga skäl träffat val bibehålla dittillsvarande verksamhet ochatt
bosättningsort flytande, och vissär handlingsfrihet torde regelmässigten
erbjuda sig efter någon tid. Om icke något klart hinder for makes flyttning
kan påvisas den skattskyldige ligger det därför i allmänhet tillnärmastav
hands splittrad bosättning inomatt familjantaga att efter etten
övergångsskede längd måste kunna variera efter förhållandena i detvars-
enskilda fallet har sin grund i makarna träffat val. såNär falletett ärav-
kan det i skattehänseende skäligen krävas den skilda bosättningenatt
upphör, och de ökade levnadskostnader bosättningsförhållanden harsom
till följd måste hänföras till den skattskyldiges personliga levnads-
kostnader. För dessa gäller ingen avdragsrätt.

överväganden15.3 och förslag

Rätten till avdrag för ökade levnadskostnader vid tillfälligt arbete på
har förändrats prop. 1998/99:83ort så någon isättannan att

lagtexten uttalad tidsgräns för avdragsrätten inte längre finns. Vi skall
här ställning till motsvarande bör gälla vidta avdrag för ökadeom
levnadskostnader vid dubbel bosättning. Enligt gällande kan avdragrätt
medges under längst år för gifta och sambor och under längsttre årett
för övriga skattskyldiga, dvs. ensamstående. När särskilda skäl
föreligger kan avdrag medges under längre tid.

Det finns inte någon statistik utvisar hur yrkade avdrag försom
ökade levnadskostnader fördelar sig mellan tillfälligt arbete och dubbel
bosättning. Detta beror på de olika situationema inte särredovisas iatt
självdeklarationema. Med hänsyn härtill går det inte fastställa huratt
många medges avdrag för ökade levnadskostnader vidpersoner som
dubbel bosättning och således går det inte heller fastställa för huratt
lång tid avdrag yrkas. För kartlägga de eventuellaatt
tillämpningsproblem kan föreligga har vi frågat antalettsom
skattehandläggare vid vissa utvalda skattemyndigheter detom
föreligger problem vid tillämpningen. Därvid har det inte framkommit

det skulle föreligga några särskiltatt utmärkande problem med
tillämpningen bestämmelserna tidsbegränsad avdragsrätt förav om
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ökade levnadskostnader vid dubbel bosättning. skatte-Några
handläggare har emellertid yrkande sådana avdrag kanuppgett att om
leda till omfattande och svårbedömda utredningar på grund deav
subjektiva bedömningar måste förekommer givetvisDetgöras.som
meningsskiljaktigheter mellan de skattskyldiga och skatte-
myndighetema till avdrag föreligger eller inte. tvisterDessarätt tarom
till del sikte på de grundläggande förutsättningarna förstor om
avdragsrätt uppfyllda. Eftersom samtliga situationer innebärär som
dubbelt boende inte avdragsberättigande det ofrånkomligt detär är att
uppkommer tvister hur bestämmelsen skall tolkas vilkasamtom
situationer omfattas bestämmelsen och vilka situationersom av som
inte omfattas bestämmelsen. helt eliminera dessa problem inteAtt ärav
möjligt.

Såsom föreslog vi i delbetänkandet den tvååriganämnts attovan
tidsgräns gällde vid avdrag för ökade levnadskostnader vidsom
tillfälligt arbete skulle slopas. har också skett med tillämpning förstaSå
gången vid års taxering. anledning till bestämmelsen1999 En att
slopades den hade skapat osäkerhet det gällde frågannäratt storvar om
hur lång tid den skattskyldige kunde påräkna avdrag. f°arDet anses
klarlagt tidsbegränsad avdragsrätt med möjlighet till ytterligareatt
avdrag särskilda skäl föreligger vid dubbel bosättning inte har vållatnär
tillämpningsproblem i tillfälligtutsträckning vid arbete. Ensamma som
fråga likväl uppkommer de tidsgränser gäller vidärsom om som
dubbel bosättning också bör slopas eller på förändras. Ensättannat

fråga uppkommer förutsättningarnade grundläggandeärannan som om
för avdragsrätt behöver eller bör förändras.

När bestämmelsen infördes, uttalades i förarbetena prop. 1963: 120
den skattskyldige under övergångstid kunde åsamkasatt en en

betydande fördyring levnadskostnadema fram till dess attav en ny
familjebostad kunde erhållas. bakomliggande syftet med införandetDet

till avdrag främst ha lindra effekternavarit den dårätten attav synes av
gällande sambeskattningen mellan makar. Regeringsrätten har även
gjort tolkningen syftet med reglerna har varit skattelättnadatt att genom

övergångstidunder delvis kompensera den skattskyldige för deen
merkostnader till följduppstått den dubbla bosättningen. Detsom av
första vi har ställning till dessa syften, 35 år efteräratt ta om ca
införandet, fortfarande har bärkraft eller det finns andraom
omständigheter bör beaktas vid bedömningen avdragsrätt skallsom om
föreligga eller inte.

Sambeskattningen mellan makar sedan lång tid tillbaka upphävdär
och till för ökadeavdrag levnadskostnader vid dubbel bosättningrätten

idag förkan medel underlätta omställning i anledningett attses som en
arbetsbyte.av
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alternativEtt till den nuvarande ordningen skulle innebärasom
långtgående förändringar skulle medge avdrag för ökadeattvara
levnadskostnader anledningen till den dubbla besättningen ochoavsett

denna betrakta skälig med hänsyn tilläroavsett attom som
omständigheterna i övrigt. Avdragsrätten skulle inte heller vara
tidsbegränsad till avdrag skulle föreligga under hela den tidrättutan

den dubbla bosättningen pågick. skulle således inteDet uppställassom
några kriterier för avdragsrätten, såsom hänsyn skall tillt.ex. att tas
makens förvärvsverksamhet. Införandet sådant skulle iett systemav
mångt och mycket uppvisa likheter Norge.med vad tillämpas isom
Enligt norsk medges gift skattskyldig avdrag för merkostnader förrätt
kost och logi denne på grund sitt arbete måste utanförnär övernattaav
sin vanliga bostad. Avdrag medges övemattningsbostadenoavsett om

varaktig ordning eller tillfällig ordning på grund denär atten en av
skattskyldige har tillfälligt arbete på arbetsplats denett änannan
ordinarie. Avdrag medges för hur lång förhållandenatidoavsett
föreligger. införandeEtt liknande bestämmelser i svensk lagstiftningav
skulle innebära frångående det ursprungliga syftet medett av
bestämmelserna, nämligen avdrag endast skall kunna medges underatt

övergångstid och under förutsättning det föreligger särskildaatten
omständigheter för det dubbla boendet. skulleDetta ävensystem
innebära långtgående från principen avdragsrätt inteett avsteg attom
föreligger för privata levnadskostnader. Gränsdragningen mellan
bestämmelserna tillfälligt arbete och dubbel bosättning skulle medom

sådant också bli mycket otydlig. Fördelarna medett system systemet
skulle det förutsebart för den skattskyldige enkeltäratt samt attvara
administrera för skattemyndighetema. statsfinansiella effekternaDe
skulle antagligen negativa.vara

Ett alternativ, uppvisar likheter med nämnda alternativ,annat som
skulle behålla gällande bestämmelser, slopaattvara men
tidsbegränsningen på det gäller tillfälligt arbete. Ettsätt närsamma som

de främsta skälen till vi föreslog tidsgränsen för avdrag vidatt attav
tillfälligt arbete skulle slopas det i princip omöjligt för deattvar var
skattskyldiga och dess arbetsgivare förutse hur bestämmelsen skulleatt
tillämpas och det- med hänsyn till utformningen förelåg riskatt en-
för olikartad tillämpning mellan skattemyndighetema. Vidare fann vi
inte det motiverat den innehade tillfälligt arbete skulleatt ettsom vara
berättigad till avdrag för tid innan inte förtvâ år tid därefter. Vimen

redogörelseEn de bestämmelser i Danmark, och FinlandNorgeöver som
de svenska bestämmelserna avdrag för ökade levnadskostnadermotsvarar om

presenterades i vårt delbetänkande Avdrag för ökade levnadskostnader vid
tjänsteresa och tillfälligt arbete SOU 1998:56 27-31.s.
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påpekade dock avdragsrätt endast skulle föreligga så länge arbetetatt
betrakta tillfälligt det fick från fall till fallatt avgörasattvar som men

denna gick. En utgångspunkt för har varit föreslågräns såattvar oss
enkla regler möjligt. slopandeFör tidsgränsen vid dubbelettsom av
bosättning talar således bestämmelserna tillfälligt arbete ochatt om
dubbel bosättning förutom skillnader i de grundläggande-
förutsättningarna för avdragsrätt skulle bli enhetliga. gårDet-
emellertid inte ställning till tidsgränsens eller inteatt ta utanvara vara

undersöka syftet med de olikanärmare avdragen. Avdragsrätten vidatt
tillfälligt arbete har, såsom sin grund i det signämnts, rörattovan om

tillfälligt arbete den skattskyldige tagit på denett änortsom en annan
handär har sin bostad och det denna anledning inte skäligtatt är attav
flyttarhan till den tillfälliga arbetsorten. Något förenklat kan det sägas

avdragsrätt föreligger enbart så länge arbetet betraktaatt är att som
tillfälligt. Avdragsrätten vid dubbel bosättning har sin grund i denatt
skattskyldige på grund arbete -inte sällan flyttar tillett permanent-av

bostadsort samtidigt bostaden denpå tidigare bostadsortenen ny som
behålls. tillFör avdrag krävs, den dubbla besättningen skäligrätt äratt
på grund makes eller förvärvsverksamhet,sambos svårighet attav
anskaffa fast bostad på verksamhetsorten eller någon särskildannan
omständighet. Vad "annan särskild omständighet" framgårutgörsom
inte förarbetena. Dubbel bosättning föranletts barnensav som av
skolgång under pågående termin eller den skattskyldiges eller makens

förestående pensionering har i praxisnära särskildautgöraansetts
omständigheter. skall, förDet avdragsrätt skall föreligga, finnasatt en
avsikt hos makarna sikt inrättapå boende på denatt gemensamt nya
arbetsorten. Avdragsrätten vid tillfälligt arbete kan alltså sägas vara
beroende den skattskyldiges anställningsförhållanden medan det vidav
dubbel bosättning bostads- och familjeförhållandena motiverarär som

till avdrag. skillnaderDessa mellan de olika situationemarätt innebär
enbart den omständigheten tidsbegränsningen slopats vidatt att

tillfälligt arbete inte med nödvändighet innebär tidsbegränsningenatt
bör slopas vid dubbel bosättning. skall tilläggasDet denäven att
omständigheten tidsgränsen slopats vid tillfälligt arbete inte innebäratt

avdragsrätt föreligger för hur lång tid helst. Avdragsrättenatt som
föreligger i princip bara så lång tid arbetet kortvarigt. Detärsom- -
finns således naturlig spärr för avdragsrätten vid tillfälligt arbeteen

inte har sin motsvarighet vid dubbel bosättning.som
Vår uppfattning avdragsrätt fortsättningsvis enbart skallär att även

föreligga under övergångsperiod. den dubbla besättningenNär pågåren
under längre tid betrakta följdär arrangemanget atten snarare som en

inom familjen eller mindre frivilligt träffat val. denDetett ärav mer
skattskyldige och dennes familj valt inrätta sitt boende ochattsom
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familjeliv på skilda Det vår bestämda uppfattning sådantärorter. att ett
val inte skall finansieras med stöd skattelättnader. Vi förordar därförav

fortsättningsvis skall någon slags begränsning finnas detävenatt när
gäller avdragsrätten vid dubbel bosättning.

tidsbegränsadeDen avdragsrätten vid dubbel bosättning, som
infördes skattereformen, innebär inte den skattskyldigeattgenom
automatiskt har till avdrag under år endast under så lång tidrätt tre utan

den dubbla besättningen kan skälig. Vid den prövningsom anses som
skäligheten skall ske årligen i samband med taxeringsarbetet ärav som

det ofrånkomligt inledningsvis godtagbara skäl med tidenävenatt
försvagas. Eftersom syftet med bestämmelsen underär att en
övergångstid underlätta för den skattskyldige möjliggöraatt en

flyttning för honom och den övriga familjen till denpermanent nya
arbetsorten befogatdet flertalet de skattskyldiga iär att anta att av
princip inte berättigade till avdrag under så lång tid år.är tresom
Införandet den treåriga tidsgränsen kan emellertid ha fått tillantasav
följd skattemyndighetema inte alltid så ingående prövningatt gör en av
avdragsrätten lagen förutsätter, avdrag medges under deutan tresom
första åren dubbladen bosättningen denna betraktaäroavsett attav om

skälig eller inte. antagande vinner visstDetta stöd i desom svar som
lämnats antal skattehandläggare på utredningens förfrågan. Ettettav
slopande tidsgränsen skulle troligtvis, under förutsättning deattav
grundläggande kriterierna för avdragsrätt kvarstår, medföra antaletatt
tvister mellan de skattskyldiga och skattemyndighetema skulle öka
eftersom prövningen skäligheten sannolikt skulle bli ingående.av mer

Vi avdrag enbart skall kunna erhållas underattanser en
övergångstid. nuvarandeDet med lagstadgad tidsbegränsningsystemet

enligt mening detvår lämpligaste. huvudregelSom gäller- och börär
alltjämt gälla avdragsgill fördyring avseende levnads-att en-
kostnaderna inte kan föreligga enbart den anledningen denattanses av
skattskyldige arbetar på den där han har sin bostad elleränorten annan

han har inrättat sitt boende på två naturlig följdDettaatt ärorter. en av
den fastlagda principen avdragsrätt inte föreligger för denatt
skattskyldiges levnadskostnader. tillFör avdrag för ökaderättatt
levnadskostnader vid dubbel bosättning skall föreligga krävs såväl-

bestämmelsen infördes för närvarande vissanär särskildaattsom -
omständigheter skall för handen. Som uppkommernämntsvara ovan
frågan dessa grundläggande kriterier för avdragsrätten behöverom
förändras på så någon de i lagen uppräknade kriteriernasätt att av
slopas eller någon situation inte omfattas gällandeatt som av
bestämmelser läggs till.

Som utgångspunkt för avdragsrätten gäller den skattskyldige påatt
grund sitt arbete har flyttat till bostadsort. Vi attav ny anser
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avdragsrätten fortsättningsvis skall ha sinäven grund i den
skattskyldiges arbete. förhållandeDet den skattskyldige flyttar tillatt

bostadsort på grund andra skäl, inleder förhållande, skallt.ex. ettny av
inte medföra avdragsrätt för det dubbla boendet. släppaAtt
avdragsrätten "fri" på sådant skulle innebära alltför långtgåendesättett
avvikelser från huvudregeln avdrag inte medges för privataattom
levnadskostnader. avdragsrättFör krävs vidare den skattskyldigeatt
flyttat. Med får,detta enligt vår uppfattning, den skattskyldigeattavses
inrättat sitt boende arbetsortenpå på Eftersomett sätt.permanentmer
det skatterättsliga bosättningsbegreppet inte överensstämmande medär
det bosättningsbegrepp gäller inom folkbokföringen kan det uppståsom
situationer där det kan diskuteras huruvida den skattskyldige verkligen
flyttat till den Skall i sådan situation utreda på vilkenorten.ny man en

platserna den skattskyldige intagit den övervägande delenav av
dygnsvilan alternativ skulleEtt krav för avdragsrättenattvara som
uppställa den skattskyldige skall ha inrättat boende på denatt nya
arbetsorten. Genom denna förändring skulle frågor slagnämntav ovan
inte få aktualitet. fulltDet möjligt ha inrättat boende på två skildaär att

skulleDetta emellertid leda till gränsdragningen mellanorter. att
bestämmelserna tillfälligt arbete och dubbel bosättning skulleom

Bestämmelserna dubbel bosättningutmönstras. skulle i princip ävenom
täcka samtliga situationer föreligger vid tillfälligt arbete. Dessutomsom
skulle i princip grunden för avdragsrätten förändras radikalt. Vi
förordar i fortsättningen skall det krävasäven den skattskyldigeatt att
flyttar till bostadsort. Det därför ofrånkomligt detär ävenatten ny
fortsättningsvis får ske bedömning samtliga omständigheter kringen av
boendet på arbetsorten för ställning till den skattskyldige haratt ta om
flyttat. hanKan tillbringa den övervägande delensägas sitt arbetslivav
på gamladen arbetsorten kan någon flyttning inte ha kommitsägas
till stånd.

krävs dessutomIdag den dubbla besättningen skälig på grundatt är
ellermakens sambons förvärvsverksamhet, svårigheter skaffaattav en

fast bostad på arbetsorten eller någon särskild omständighet.annan
Dessa kriterier medför del de skattskyldiga inrättatatt en av som
dubbelt boende till följd arbetet ändå inte berättigade till avdrag.ärav

Rekvisitet "svårigheter skaffa fast bostad på arbetsorten"att en
infördes bakgrund den i början 1960-talet rådande bostads-mot av av
marknaden. den enkätundersökningAv vi företagit vid några desom av
lokala skattekontoren kan utläsas detta rekvisit i principatt numera
aldrig åberopas skäl för avdragsrätt. idagDet det omvändaärsom
förhållandet åberopas, nämligen svårigheter bostaden påatt avyttrasom
den "gamla" beror oftastDet på de skattskyldiga inteorten. att är
beredda den ekonomiska förlust avyttring skulle medföra.att ta som en
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RÅsituation emellertid inte avdragsberättigande 1990Denna är not.
fastighet432. Såväl svårigheter sälja köpa äratt attsom en

förhållanden enligt bör kunna bedömas sådanavilka vår mening som
särskilda omständigheter kan avdragsgrundande. kravStorasom vara
bör i detta sammanhang kunna ställas på den skattskyldige detnär
gäller visa sådana svårigheter förelegat.att att

tveklöst vanligaste skälet åberopas makans svårigheterDet ärsom
erhålla likvärdigt arbete makens arbetsort. Eftersom detpåatt ett nya

inte räcker med objektivt fastslå makan har förvärvsarbeteatt att ett
det krävs den dubbla besättningen skälig uppkommer detärutan att

härvid för bedömningar, vad skallSkattemyndigheten svåra såsom
finna likvärdigt arbete. Skallkrävas den enskilde det gällernär ettattav

anställningar skalldenne kunna uppvisa visst antal sökta Hurt.ex. ett
arbetebedöma det det enskilde han sökt "övernär attuppgerman

avsikt siktIntemet" Eftersom det för avdragsrätt krävs på inrättaatten
fråga flertalboende på den arbetsorten detär ettett gemensamt omnya

Även rekvisitetsubjektiva bedömningar måste det tredjegöras.som
bedömningar.särskild omständighet" innebär subjektiva"annan

framgår förarbetena praxisdet inte sig i ellerDessutom genomvare
vilka situationer särskilda omständigheter.kan sådana Dettautgörasom
medför risk för olikartad tillämpning bestämmelserna. Ettstor av
alternativ, redan skulle slopa dessa inämnts att tresom ovan, vara

föreliggalagen uppställda rekvisit. Avdragsrätt skulle i stället oavsett
den dubbla bosättningen skälig eller inte. skulle krävasDetärom som

den dubbla bosättningen har sin grund i arbetet. skulle haDettaär att
den fördelen influenser skulle medföramed sig samhällets inteatt
någon framtida bestämmelserna. Avdragsrätt skulleöversyn t.ex.av
föreligga anskaffasvårigheterna består i elleratt avyttraoavsett enom
fastighet. Fördelen skulle också det antalatt personer somvara
distansarbetar underskulle ha möjlighet till avdrag år äventre om
någon avsikt inte funnits flytta till den arbetsorten". Vi"nyaatt anser
emellertid fördet fortsättningsvis bör uppställas vissa kravävenatt att
erhålla avdrag. i förenklingssyftekan det finnas skälDäremot att - -
slopa kravet den dubbla bosättningen skall skälig. Avdragpå att vara
skall föreligga de uppställda rekvisiten objektivt uppfyllda.ärsettom

den kvarvarande maken förvärvsverksamhet föreliggerHar en
automatiskt till avdrag någon bedömning behöver görasrätt utan att
huruvida denna kan finna likvärdigt arbete den andrapå orten.

slopande de subjektiva rekvisiten skulle medföra antalEtt ettav
fördelar. Såsom skulle bestämmelserna bli förutsebara ochnämntsovan
det skulle bli rättvis beskattning. finns säkerligen nackdelarDet ävenen
med bestämmelserna. får begränsade.dockDessa anses vara
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Innan några förändringar bestämmelserna föreslås det viktärav av
i beaktande de arbetsformer kanta tänkasatt förekomma påsom

arbetsmarknaden framtiden.i Enligt Distansarbetsutredningen SOU
1998:115 har antalet arbetar distanspå ökat under detpersoner som

året. Med hänsyn till den utveckling försenaste närvarande sker påsom
IT-området tyder det på detta antal fortsättningsvismesta att ävenm.m.
kommer öka. Vidare framgår det utredningenatt för flertaletattav av
de arbetar distanspå består detta i de arbetar i hemmet någonattsom
enstaka dag. Vi erinrar den har arbete bedrivsatt påettom som som
flera olika kan ha till avdrag för ökade levnadskostnaderorter rätt
enligt reglerna tillfälligt arbete. förutsättningEn för avdragsrätt ärom
emellertid i den situationen det arbetsuppgifterna föranlederäratt som
uppdelningen på två arbetsorter. flertaletFör dem arbetar påav som
distans torde det uppdelade arbetslivet inte föranlett arbetetvara av

önskan bibehålla boendeutan på tidigare arbetsortatt ettav en en av
skäl gäller för skattskyldiga etablerar dubbelsamma som som

bosättning. Det medför till avdrag kan föreligga underatt rätten en
övergångstid dubbel bosättning kan för handen. Dettasägasom en vara
kan fallet distansarbetstiden begränsasnär till dag it.ex.vara en
veckan. Däremot bedömer vi inte det lämpligt föreslå särskildaattsom
regler vid arbete på distans. kan enligtDet vår mening inte komma
ifråga för den har haft möjlighet förläggaatt del sin arbetstidattsom av
till tidigare arbetsort medge vidare avdragsrätt den gälleränen en som
för skattskyldiga saknat denna möjlighet.som

Fråga därefter för hur lång tid avdragsrätt skall föreliggaär och om
det finns behov förena bestämmelsen med möjlighet i vissaatt attav en
fall kunna erhålla avdrag under längre tid. Det har inte framkommit
några skäl till förändra den tid under vilken avdragsrätt föreligger.att
Vi således avdrag fortsättningsvis skalläven kunna medgesattanser
under längst år för gifta och sambor och under längsttre år förett
övriga skattskyldiga. bestämmelsenNär infördes uttalades i förarbetena

särskilda förhållanden förelåg i huvudsak endastatt såvitt gällde
tillfällig anställning och det därför kunde ifrågasättas detatt om
överhuvudtaget fanns anledning till längre tids avdragsmöjlighet när
det gällde dubbel bosättning. kundeDet dock inte uteslutas det fannsatt
situationer borde berättiga till avdrag under längre tid deänsom
stipulerade. bakgrundMot avdrag endast tänkt kunnaatt är attav
medges under övergångsperiod kan inte heller vi peka någonen
situation borde berättiga till längre tids avdrag. Vår uppgift ärsom
dessutom bestämmelserna så enkla möjligtgöra tillämpaatt ochattsom
förutsebara. En bestämmelse innebär subjektiv prövningsom en av
"särskilda skäl" motverkar detta syfte. Vi har sålunda uppfattningen att
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möjliggörbehov bestämmelsedet inte finns något somav en
avdragsrätt under längre tid.en

grundläggande förutsättningarnaSammanfattningsvis vi deattanser
subjektivaVi föreslår emellertid detför avdragsrätt skall kvarstå. att

skall skäliginnebär den dubbla besättningenrekvisitet att varasom
möjlighet till avdragdet inte skall finnas någonslopas. Vi föreslår att

för övrigaför gifta och sambor årunder längre tid årän tre samt ett
skattskyldiga.

vid dubbelför ökade levnadskostnaderBestämmelserna avdragom
inkomstskattelagen.bosättning återfinns i kap. 19-2212
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16 Särskilt ökade levnadskostnaderom

vid tjänstgöring utomlands

detta kapitelI vilka former gäller och bör gälla förtas upp som
prisinsamling måltidskostnader vid bestämmandeav av
normalbeloppens storlek, norrnalbeloppen bör ändras till följdom av
valutakursförändringar under året slutligen det finns anledningsamt om

hänsyn till ytterligare kostnader vidatt ta beräkning av
normalbeloppens storlek.

16.1 Former för prisinsamling

avdragsgillaDe schablonbeloppen norrnalbeloppen vid utrikes- -
tjänstgöring har blivit föremål för kritik. gällerDet framför allt att
norrnalbeloppen inte tillräckligt väl avspeglar prisnivåema i de olika
länderna. Det har hävdats tillämpliga normalbelopp kan innebäraatt
såväl påtaglig underkompensation överkompensation,en som en
beroende på till vilket land gjorts. Utredaren skall därförsom resan
enligt direktiven undersöka i vilken utsträckning norrnalbeloppen inte

prisnivåema i de olika länderna och föreslåmotsvarar nödvändiga
förändringar.

16. Bakgrund1.1

Nonnalbeloppet kostnadsökning för frukost, för lunch ochavser
middag bestående på normal standard,rätt restaurang samtav en av
småutgifter. Föreligger särskilda skäl får nonnalbeloppet avse
kostnadsökning för måltider på bättre standard. Derestaurang av
prisinsamlingar ligger till grund för bestämmandesom av
normalbeloppen omfattar prisuppgifter avseende måltider. Vid
beräkning normalbeloppens storlek tillämpar Riksskatteverketav
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detför småutgifter läggs till tjugoberäkningsprincipen procentatt av
visstavräkning medframräknade måltidsbeloppet och sedan görs

kostnad hemorten.belopp inbesparad påmotsvararsom
Sverige ochskatterefonn gällde för tjänsteresor iårsFöre 1990

högst medutomlands för ökade levnadskostnader medgavsavdragatt
levnadskostnaden ochnormala ökning ibelopp motsvarade störstasom

skullefastställda normalbeloppende Riksskatteverket motsvaraatt av
ändrades reglernaskattereformensådan kostnadsökning. Genomen

till avdragi Sverige.genomgripande avseende tjänsteresor Rätten
normalaändrade uttrycketbegränsades bl.a. "störstaattgenom man

normal ökningökning" till i ställetatt en mer avavse
härmed sänktes nivån pålevnadskostnaden. enlighetI

från och med 1993schablonbeloppen. beslutadesNågra år attsenare
till vissvid tjänsteresa i Sverige bestämmasskulle traktamentsnivån en

allmänbasbeloppet enligt lagen 1962:381procentuell andel omav
såledesavseende inrikes tjänsteresorförsäkring. Grundtanken attvar

merkostnader dennormalaschablonbeloppen endast skulle täcka som
skattskyldige drabbas av.

för fastställandeutgångspunktemaNågon motsvarande ändring av
tjänstgöring hade docknormalbeloppens storlek vid utrikesav

vidtaxering gällde fortfarandeföretagits. till och med årsFram 1995 att
denstorlek skulle dessabestämmande normalbeloppens motsvaraav

dygn ilevnadskostnaden undernormala ökningenstörsta ettav
Riksskatteverketrespektive förrättningsland. normalbeloppDe som

byggde på de traktamentsbeloppfastställde i rekommendationer som
utlandsreseförordningenanställda enligt bilaga tillutgick till statligt 1

medenligt bilaga bestämdesTraktamentsbeloppen 11991:1754.
svenskaprisinsamlingar gjordes varje årutgångspunkt i avsom
försorg.Utrikesdepartementetsambassader och konsulat genom

för de statligalåg således till grund bådeprisinsamlingSamma
vidtjänstgöring och normalbeloppentraktamentsbeloppen vid utrikes

utrikes tjänstgöring.
för avdrag förskall normalbeloppenFrån och med 1996 års taxering

inte längrelevnadskostnader vid tjänsteresa i utlandetökade avse
likhet med vadnormala ökning levnadskostnaden istörsta utan, somav
normal ökninggäller for tjänsteresa i Sverige, avavse en mer

middagfor frukost, lunch rätt,levnadskostnaden, bestämt ennämnare
fastställaRiksskatteverket således skulleoch småutgifter.en rätt När

den prisinsamlingnormalbelopp föranledde lagändringen att som nu
därmed lägre måltidspriserskulle företas avsåg enklare måltider och än

Utrikesdepartementets för fastställande statligavad prisinsamling av
traktamentsbelopp omfattade.
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Beträffande formerna för prisinsamling uttalades i förarbetena
följande prop. 1993/94:90 59.s.

RSV, den myndighet kommerär nonnalbeloppen, börsom attsom ange
också för prisinsamlingar kan liggaatt till grundgörs försvara som
beräkningen beloppens storlek. Som tidigare redovisatsav görs
prisinsamlingar, utifrån något annorlunda utgångspunkter, genom
Utrikesdepartementets försorg för bestämmande traktamentsnivån enligtav
utlandsreseförordningen. Regeringen förutsätter RSV ochatt
Utrikesdepartementet kan samordna dessa prisinsamlingar.

Med anledning den nämnda lagändringen beträffande vadav ovan som
skall ingå i nonnalbeloppet anpassades bestämmelserna i
utlandsreseförordningen härtill. Genom förordning 1994:1534
bringades bilaga till förordningen,1 innehöll traktamentsbeloppensom
för alla länder, upphöra. förordningensIatt 9 § stadgades att
traktamente i stället skulle betalas med det normalbelopp som
Riksskatteverket rekommenderade för kalenderåret för det land eller
område där vistades. Frånresenären nonnalbeloppen såledesatt
tidigare följt de statliga traktamentsbeloppens storlek i
utlandsreseförordningen följer de statliga traktamentsbeloppen inu
utlandsreseförordningen i stället normalbeloppen.

harDet således påtalats nonnalbeloppen inte tillräckligtatt väl
avspeglar prisnivåema i de olika länderna. Orsaken härtill har uppgivits

den prisinsamlingatt Riksskatteverket användervara som som
utgångspunkt vid bestämmande normalbeloppens storlek inte alltidav
fungerar tillfredsställande på så underlagetsätt antingenatt är
bristfälligt eller missvisande. Prisinsamlingen görs genom
Utrikesdepartementets försorg för Riksskatteverkets räkning.
Utrikesdepartementet gör prisinsamlingäven ligger tillen egen som
grund för bestämmande storleken på utlandstilläggen.av

Företrädare för Utrikesdepartementet har på förfrågan från
utredningen anfört i huvudsak följande avseende prisinsamlingen som
Utrikesdepartementet för räkning.gör Prisinsamlingenegen avser
kostnadsuppföljning avseende främst livsmedel, transportkostnader och
hushållshjälp. Insamlingen kommer fram till och med december 1999

utlandsmyndighetemagörasatt och insamlingenav är en av
komponenterna vid fastställande utlandstilläggen för statenav av
utsända tjänstemän. Utrikesdepartementet och utlandsmyndighetema
har arbetet med prisinsamlingaransett att tidsödande och otidsenligt.är
Dessutom kan i vissa fall trovärdigheten insamlade prisuppgifterav
ifrågasättas. Utlandslönenämnden har därför beslutat från den 1att
januari 2000 i stället använda de prisinsamlingar Utrikesdepartementet
beställer från fristående företag bl.a.ett sigägnarsom

7 19-1532Förmåner
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prisinsamlingar ofcost living i hela världen. Prisuppgiftema inhämtas
därvid från flera insamlare på baserasoch alltså bredarepåorten ett
underlag det inhämtas utlandsmyndighetemaän och användssom nu av

utlandslönenämnden. Utlandslönenämndens beräkningarav av
utlandstillägg baserade enbart på utlandsmyndighetemas inhämtade
uppgifter blir således inte lika väl underbyggda och rättvisande desom
kan bli det nämnda företaget anlitas. företagnär Det skallantas som
anlitas producerar underlag för dagtraktamenten med däriäven
ingående för affársresenärer. Information finns förutomposter om
kostnader för måltider och hotell tvättkostnader, taxi,även om m.m.
Materialet utkommer gång år uppdateringartätareen per men
förekommer det finns särskilda skäl till det, drastiskt förändratt.ex.om
kostnadsläge på finns flertalDet konsultföretag sigorten. ett ägnarsom
åt prisinsamlingar för fastställande dagtraktamenten, utlandstillägg,av

Det Utrikesdepartementet anlitade företaget anlitas, förutometc. av av
mängd internationella företag, antal utrikesförvalmingar.även etten av

Företagets prisinsamlingar enligt Utrikesdepartementetger en mer
rättvisande bild kostnadssituationen i land vad deänettav
prisinsamlingar utförs utlandsmyndighetema.gör som av

Utrikesdepartementet inhämtar årligen fortfarande dels för
Riksskatteverkets räkning prisuppgifter ligger till grund försom
Riksskatteverkets beräkning nonnalbeloppen, dels prisuppgifter förav

del endast ligger till grund för beräkningegen som numera av
utlandstilläggen för statligt anställda. De båda prisinsamlingarna görs

i olika syften, varför Riksskatteverket årligen vid begärannumera om
Utrikesdepartementets hjälp med prisinsamlingen vissa föranger ramar
den prisinsamling Riksskatteverket behöver.

Den angivna kritiken Utrikesdepartementet framförtovan som
beträffande prisinsamlingen företas på otidsenligt ochatt sättett att
trovärdigheten insamlade prisuppgifter i vissa fall kan ifrågasättasav
delas Riksskatteverket. Företrädare för Riksskatteverketäven harav
uppgivit verket också kan tänka sig anlita fristående företag föratt att
insamlande prisuppgifter. Riksskatteverket dock att motav menar
bakgrund uttalandet i nämnda proposition regeringenattav ovan om
förutsätter Riksskatteverket och Utrikesdepartementet kan samordnaatt
prisinsamlingarna, verket förhindrat initiativpå ändraär att eget
formerna för prisinsamling.

överväganden16.1

Inledningsvis konstateras utredningen i avsnitt föreslagit12.1.att att
vid beräkning avdrag för ökade levnadskostnader enligt schablonav



l
utomlandslevnadskostnader vid 193Särskilt ökadeSOU 1999:94 tjänstgöringom

frågaanvändas detskall begreppet maximibelopp äroavsett omom
förslagTill följd dettai Sverige eller utomlands.tjänsteresa avm.m.

användas i demaximibeloppkommer fortsättningsvis begreppet att
och ochi kap. 16.3.2,avsnitt överväganden 16 16.l.2, 16.2.1rörsom
vad hittillssammanhanget beskrivningdär inte någon av somavser

gällt.
rekommendationermeddelar för varje kalenderårRiksskatteverket

tjänsteresa,för levnadskostnader i utlandet vidnormalbelopp ökadeom
för beräkningbosättning. Till grundtillfälligt arbete och dubbel av

de prisinsamlingardessa normalbelopp ligger som
Riksskatteverket ochUtrikesdepartementet företar på uppdrag somav

direktiven angivitsför Problemet härvidlag har iredogjorts varaovan.
i de olikanorrnalbeloppen inte tillräckligt väl avspeglar prisnivåemaatt

bero påförhållande har härefter uppgivitsländerna. Detta att
Företrädare förprisinsamlingama inte alltid fungerar tillfredsställande.

Riksskatteverket uppgivit verket påhar sättgärna,att samma som
företag förUtrikesdepartementet skall anlitar friståendegöra,nu

prisinsamlandet.
förarbetsuttalandet, därVid tillkomsten det återgivnaav ovan

Utrikesdepartementetregeringen förutsatte Riksskatteverket ochatt
kunde fortfarande densamordna prisinsamlingama, situationen attvar
Utrikesdepartementets prisinsamlingar beräkning statligaavsåg av

Riksskatteverketstraktamentsbelopp enligt utlandsreseförordningen.
propositionennormalbelopp följde dessa traktamentsbelopp. Genom

föreslogs gällande inskränkningama vid beräkningde avnu
måltidernanormalbeloppens storlek bl.a. beträffande omfattningen av

levnadskostnaderna för normalanormal ökning i stället störstaav
ökning. måltidspriser skulle således gälla vid beräkningLägre av

Utlandsreseförordningen hade intenorrnalbeloppens storlek. ännu
Riksskatteverket skulletill Eftersomnormalbeloppen.anpassats

användetillämpa andra beräkningsgrunder de Utrikesdepartementetän
enligt vår meningskulle därför två prisinsamlingar Detgöras. är mot

endastbakgrunden skall Tidigare hadeden uttalandet enses.
helt följdeprisinsamling gjorts, eftersom normalbeloppengemensam

prisinsamlingartraktamentsbeloppen i utlandsreseförordningen. tvåAtt
föranledde därvidutifrån delvis olika beräkningsgrunder skulle göras

och Utrikesdepartementetregeringen uttala Riksskatteverketatt att
i lagförarbetenborde kunna samordna dessa. Något uttalande om

formen för prisinsamling gjordes inte.
borde förförarbetena uttalades således RiksskatteverketI att svara

Riksskatteverket ochprisinsamlingar och det förutsattesgörs att attatt
Utrikesdepartementet samordna sina respektive prisinsamlingar.kunde

enligt mening, Riksskatteverketuttalande förhindrar inte, vårDetta att
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besluta tillvägagångssättet för prisinsamlandet. Några andra hinderom
föreligger inte heller för Riksskatteverket självständigt huratt avgöra
prisinsamlingen skall gå till och skall utföra den.vem som
Prisuppgiftema kan således insamlas direkt Riksskatteverket,av genom
Utrikesdepartementets försorg eller på sätt,annat t.ex. attgenom
tjänsten köps från fristående företag. Det utredningensett är
uppfattning det inte finns något hindrar Riksskatteverket frånatt som

myndigheten finner det lämpligt, upphandla tjänsten frånatt, ettom
fristående företag. Utredningen uttalar sig dock inte lämpligheten iom

sådan upphandling eftersom det förgöra detta krävsatt en en
genomgång de tjänster står till buds. fårDettanoggrannare av som
uppgift för den myndighet i så fall skall föranses vara en som ansvara

upphandlingen, nämligen Riksskatteverket.
Sammanfattningsvis utredningen således det inte finnsattanser

några lagliga hinder för Riksskatteverket inhämta de prisuppgifteratt
ligger till grund för beräkningen maximibeloppen på det sättsom av

Riksskatteverket finner lämpligt.

l 6.2 Valutakursförändringar

direktivenI framhålls påtalat problem norrnalbeloppen inteatt ett är att
hänsyn till förändringar i valutakursema under året.tar
Normalbeloppen för ökade levnadskostnader i utlandet vid

tjänsteresa, tillfälligt arbete och dubbel bosättning meddelas i
rekommendationer Riksskatteverket normalt varje höst införav
kommande kalenderår. Om valutakursförändring omfattningstörreav
härefter inträffar under det aktuella kalenderåret blir denna förändring
normalt inte beaktad förrän vid tillfälle Riksskatteverket meddelarnästa

rekommendationer.nya

Överväganden16.2. 1

kunnaFör bedöma valutakursförändrings förmodade varaktighetatt en
måste de bakomliggande orsakerna undersökas. bedömningEn måste
därefter ske valutakursförändringen kan relativtantasav om vara
varaktig eller det politiska läget i landet instabiltsåär störreattom
valutakursförändringar kan inträffa flera gånger år. Enantas per
inträffad valutakursförändring bör kunna bedömas stå sig under
relativt lång tid för det skall motiverat vidta förändringar iatt attvara
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maximibeloppets storlek. Ett problem gäller omfattningenannat av
valutakursförändringen och vilka krav i så fall bör ställas hurpåsom

förändring skall för maximibelopp skallstor att ett nytten vara
bestämmas. kan också det krävsDet omfattandeantas att en
arbetsinsats för kontinuerligt bevaka valutakursförändringar olikapåatt

iplatser världen. Problem kan således förväntas uppkomma vid
avgörande valutakursförändring i land kan bedömasettav om en vara
så varaktig och sådan omfattning förändringattav en av
maximibeloppet bör företas under löpande kalenderår. Om
Riksskatteverket emellertid finner visst maximibelopp blivitatt ett
missvisande till följd valutakursförändringar varaktighet kanav vars
bedömas bli relativt lång och förändringens omfattning tilluppgår viss
betydenhet bör Riksskatteverket ha möjlighet meddelaatt nya
rekommendationer maximibelopp för det aktuella landet underävenom
löpande kalenderår.

Vilka kostnader16.3 bör beaktas vid

beräkning normalbeloppens storlekav

Fråga har väckts vilka kostnader lämpligen skall täckas medom som
traktamentena vid utrikes tjänsteresor. Utredningen därförskall enligt
direktiven det finns anledning hänsyn till ytterligareöverväga att taom
kostnader vid beräkning normalbeloppens storlek vad skeränav som
enligt gällande bestämmelser.

16.3.1 Bakgrund

avsnitt har lämnatsI 8.1.1. utförlig redogörelse gällande rätten av
beträffande förutsättningarna för avdrag för ökade levnadskostnader
både vid inrikes och utrikes tjänstgöring, vartill hänvisas. dettaI
sammanhang skall dock i korthet föråterges vad gäller utrikessom
tjänstgöring.

Normalbeloppen används utgångspunkt vid schablomnässigsom en
beräkning ökade levnadskostnader vid utrikes tjänstgöring. Avdragav
medges högst med belopp kan den normalamotsvarasom anses
ökningen i levnadskostnadema under dag i respektiveen
förrättningsland för frukost, lunch och middag består pårättsom av en

normal standard, för småutgifter heltrestaurang samtav
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nonnalbelopp. det finnsOm särskilda skäl, får normalbeloppet avse
kostnadsökning för måltider och småutgifter på bättrerestaurangen av
standard. För varje kalenderår meddelar Riksskatteverket
rekommendationer norrnalbelopp för ökade levnadskostnader iom
utlandet vid tjänsteresa, tillfälligt arbete och dubbel bosättning. Vill den
skattskyldige visa kostnadsökningen under utrikes tjänsteresa iatt en

anställning varit schablonbeloppstörre än motsvararsamma som
normalbeloppet, får kostnadsökningen beräknas för varje tjänsteresa for

sig.
bör i dettaDet sammanhang utredningen i avsnitt 13.2.nämnas att

föreslagit skattskyldiga på tjänsteresa skall behandlas likaatt ur
avdragssynpunkt oberoende traktamente utbetalats eller inte. Detav om

schablonbeloppet föreslås bli det gäller förgemensamma som nu
skattskyldiga uppbär traktamente. förändringDenna föreslåssom
givetvis gälla vid utrikes tjänsteresor.även

Vid tillfälligt arbete och dubbel bosättning gäller ökningen iatt
kostnaderna för måltider och småutgifter på arbetsorten beräknas
antingen enligt utredning den faktiska kostnadsökningens storlekom
eller schablonmässigt.

överväganden16.3

Vi skall enligt direktiven det finns anledning hänsynöverväga att taom
till ytterligare kostnader beräkningvid norrnalbeloppens storlek änav
vad sker enligt gällande bestämmelser. Vid beräkning avdragsom av
för ökade levnadskostnader används för tjänsteresa utomlands ettm.m.
norrnalbelopp, utgifter för måltider och småutgifter.motsvararsom
Generellt gäller med avdragsgilla ökade levnadskostnaderatt avses
utgifter för logi, måltider och småutgifter. Av naturliga skäl ingår inte
utgift för logi i normalbeloppet, eftersom avdrag för denna utgift ofta
medges med faktisk kostnad. utgifterDe för måltider ingår isom
norrnalbeloppet baseras på uppskattning verkliga måltids-en av
kostnader. Måltidsbeloppet for varje land räknas med 20 procentupp
och det belopp den uppräknade delen skall täckamotsvararsom anses
diverse småutgifter.

delDen nonnalbeloppet småutgifter såledesärav som avser
beräknad helt enligt schablonmässiga grunder och ingenmotsvarar
värdering vissa småutgifters faktiska storlek vid tjänstgöring i olikaav
länder. därförDet går inte generellt uttala vilka utgifter böratt som

med begreppet småutgifter och därmed behöver inte begreppetavses
utgifter överallt. skattskyldig väljer kanskeEn köpaattavse samma

dagstidning regelbundet medan väljer telefonera oftare.atten annan
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Förekomsten vissa utgifter normalt torde med begreppetav som avses
småutgifter kan också variera från land till land och beroendevara av
tjänstgöringens Prisskillnaden kan också länder emellannatur. storvara
avseende utgift för telefonsamtal. Karaktäristiskt för småutgiftert.ex. är

de vardagliga, ofta förekommande utgifter uppgår till småatt avser som
belopp och uppkommer för majoriteten skattskyldiga vidsom
tjänsteresa, tillfälligt arbete och dubbel bosättning.

Enligt gällande omfattas således utgifter för måltider ochrätt
småutgifter nonnalbeloppet. ställning tillInnan någratasav om
ytterligare utgifter bör beaktas vid bestämmande maximibeloppensav
storlek bör vissa överväganden beträffande vad enligt vårgöras som
uppfattning bör känneteckna maximibeloppen.

Vid utrikes tjänstgöring bygger den schablonmässiga beräkningen
ökade levnadskostnader på maximibeloppen. kan med fogDet antasav

sådan schablonmässig beräkning tillämpas för de allra flestaatt en
skattskyldiga avdragets storlek skall bestämmas. Förnär att ettge
rättvisande resultat i flertalet fall bör därför utgångspunkt viden
bestämmandet vilka skall ingå i maximibeloppetposter attav som vara
antalet skall så litet möjligt. Maximibeloppet börposter vara som

ganska trubbigt instrument skall kunna omfatta deettvara som
förhållanden råder för det flertalet skattskyldiga. kravDettastorasom
på enkelhet vid utforrnandet innehållet i maximibeloppen begränsarav
möjligheterna beakta alla förhållanden på olika påverkaratt sättsom
behovet och kraven på ersättning och föravdrag utgifter vid utrikesav
tjänstgöring. emellertid deOm vanligast förekommande utgifterna som
flertalet skattskyldiga drabbas vid tjänstgöring utomlands medtasav
behöver inte alltför från vad den materiella rättvisan kräverstora avsteg
uppkomma. således vår uppfattningDet maximibeloppet börär att ge

realistisk bild den ökning levnadskostnaden beträffande i varten av av
fall måltider och småutgifter kan beräknas uppkomma isom
normalfallet.

Fråga blir då det finns skäl beakta några ytterligare utgifterattom
vid bestämmande maximibeloppens storlek. Utgifter för påav resor
tjänstgöringsorten oftast antingen arbetsresor eller lokalaavser
tjänsteresor, och sådana utgifter kan grunda avdragsrätt vid sidan av
regelsystemet med ökade levnadskostnader. Vid långvarig tjänstgöring
utomlands kan vissa utgifter uppkomma hemortenpå för t.ex.
trädgårdsarbete, snöskottning, byte däck bilar, sjösättningpå ochav
upptagning båtar, kontrollbesiktning bilar utgiftersDessaav av m.m.
karaktär privata levnadskostnader enligt vår mening såärav
framträdande utgifter härför inte bör beaktas vid bestämmandeatt av
maximibeloppens storlek. förDetsamma gäller utgifter för ochpass
resväskor. länderI eller regioner med politiskt instabila förhållanden
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kan ibland utgifter för bevakning eller grund varubristpåt.ex. av
uppkomma. undantagsfall börsådana utgifter bara uppstår iFör som
det i första hand ankomma arbetsgivaren denpå ersättaatt

utsträckningskattskyldige för sådana utgifter, vilket kan ske iantas stor
särskilda lönetillägg för utrikes tjänstgöring.genom

uppfattningSom tidigare i detta avsnitt redogjorts för det vårär att
för ienbart sådana utgifter vanligtvis kan uppkommaantas stortsom

alla skattskyldiga vid utrikes tjänstgöring bör beaktas vidsett
förbestämmande maximibeloppens storlek. ytterligare kravEtt attav

utgift skall beaktas bör också den uppkommer relativt ofta.atten vara
för de flesta de exemplifierade utgifterna deGemensamt är attav ovan

inte uppkomma för och de uppkommerkan alla skattskyldiga attantas
tillfälle. utgifterrelativt sällan eller bara vid något enstaka Dessa är

därför beaktasenligt vår mening inte sådan karaktär de bör vidattav
utgifterbestämmande maximibeloppens storlek. Några andra ärsomav

sådan karaktär de bör beaktas har inte påtalats eller i övrigtattav
framkommit i utredningsarbetet. enda utgifter enligt vårDe som
mening uppkommer för alla skattskyldiga vid utrikes tjänstgöring, och

frekvent, småutgifter.dessutom uppkommer utgifter för måltider ochär
Till följd ställningstagande ytterligare utgifterdetta skall inte någraav
beaktas vid bestämmande maximibeloppens storlek.av

Vid inrikes tjänsteresa gäller den skattskyldige visar denatt attom
samtligasammanlagda utgiftsökningen under tjänsteresor under

beskattningsåret i tjänst varit det sammanlagdaoch änstörreen samma
schablonavdraget, skall i stället avdrag ske med belopp motsvarande

faktiska Vid gäller däremotden utgiftsökningen. utrikes tjänsteresa att
avdrag medges med belopp motsvarande faktisk utgiftsökning denom
skattskyldige visar utgiftsökningen under tjänsteresa varit störreatt en

schablonavdraget. kan motiveradDenna skillnadän attanses av
vitt skildatjänsteresor till utlandet kan ske till länder med så

förhållanden utgiftsökningen för varje tjänsteresa förbör beräknasatt
försig. Utredningen delar denna uppfattning och har därför inte avsikt

föreslå någon ändring dessa bestämmelser vadutöveratt somav
framgår för avdragsrätten.avsnitt 13.3. traktamentets betydelseav om

Sammanfattningsvis ytterligare utgifterutredningen någraattanser
inte bör beaktas vid bestämmande maximibeloppens storlek.av
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ochinställelseresor17 Hemresor,
intervj uresor

inställelseresorBestämmelserna hemresor,Förslag: samtom
företas mellan platserintervjuresor skall omfatta tvåsomresor

medlemsländerbelägna eller några Europeiska unionensi något av
eller EES-länderna.

Vi har blivit uppmärksammade problem berör fråganpå ett omsom
för hemresoravdragsrätt och s.k. inställelseresor beskattningensamt av
ellerförmån ersättning för s.k. intervjuresor. Problematiken ärav

till företagits förknuten mellan vilka platser skall ha attresan
respektive skattefrihet skall föreligga. Bestämmelserna iavdragsrätt

nuvarande lydelse har upphov till problem i den praktiskadess gett
tillämpningen.

Gällande och rättsutveckling17.1 rätt

denskattskyldig grund sitt arbete vistasNär på änorten annanen av
där utgifter för hemresor drashan eller hans familj bor, skall av, om
avståndet mellan hemorten och längre kilometer.arbetsorten 50är än

utgifterAvdrag skall för högst hemresa vecka och bara förgöras peren
unionens medlemsländer ellerför inom eller mellan Europeiskaresor

EES-länderna.
Utgifter för särskilda inom mellan Europeiska unionensellerresor

skattskyldigemedlemsländer eller EES-länderna i samband med denatt
börjar eller slutar tjänst inställelseresor skall drasen av.

Fönnån inom eller mellan Europeiska unionensav resa
anställningsintervjumedlemsländer eller EES-länderna till eller från

intervjuresor skall intäkt. gäller ocksåinte Dettatas upp som
kostnadsersättning för sådan till den del ersättningen interesa

de faktiska och för med bil inteöverstiger resekostnadema resa egen
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överstiger det avdragsbelopp härvid gäller för mellansom resor
bostaden och arbetsplatsen.

Frågan gäller hur kostnaderna för slag skallnämnten resa av
behandlas skattemässigt företas bådenär i land omfattasettresan som

aktuell bestämmelse och i land inte omfattasav ett som av
bestämmelsen. Förarbetena till bestämmelserna inte någon direktger
vägledning. bestämmelsernaNär intervjuresor infördes, uttalades iom
specialmotiveringen prop. 1993/94:90 101 beträffande uttryckets.
"resa inom riket emellertid följande.

Ändringen... ...innebär förmån fri till elleratt frånav resa
anställningsintervju eller kostnadsersättning för sådan skattefri tillärresa
den del förmånen eller kostnadsersättningen inom Sverige...avser resa
...Skattefriheten gäller dock endast till den del det fråga inomär om resa
riket. denI mån skattskyldig påbörjar den fria eller den förresan resa
vilken ersättning erhållits utomlands får följaktligen proportioneringen
göras.

När bestämmelserna ändrades till omfatta inomäven elleratt resor
mellan Europeiska unionens medlemsländer eller EES-ländema
uttalade regeringen prop. 1995/96:l52 76-77 beträffande hemresors.
följande.

Till följd Sveriges medlemskap i ochEU den fria rörligheten påav
arbetsmarknaden inom kanEG antal skattskyldigastörre förmodasett ta
arbete utanför Sveriges Nationellagränser. exempel påexperter är ett en
sådan till följd Sveriges medlemskap i EU undergrupp som av en
begränsad tid arbetar utomlands.

Regeringen de sociala skäl och arbetsmarknadsskälattanser som
anfördes vid regelns tillkomst sig gällande också i daggör när
arbetsmarknadens geografiska område har ökat. Avdragsrätten bör därför
utökas till gälla kostnader för hemresor inomatt eller mellan EU:s
medlemsländer eller EES-ländema.

Vidare uttalade regeringen beträffande inställelseresor följande.

Regeringen det viktigt skattelagstiftningenatt är inte utformadattanser är
så tillfälliga arbeten ochatt uppdrag i försvåras.EU Av skäl isamma som
övrigt anförts i fråga avdragsrätten för hemresekostnader bör avdrags-om

a bestämmelsernaInnan fick sin nuvarande lydelse gällde avdrag medgavs föratt t
inom riket.resor ,
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utvidgas till kostnader för inställelseresor inomrätten eller mellanatt avse
medlemsländerEU:s och EES-länder.

RiksskatteverketsI Handledning för beskattning inkomst ochav
förmögenhet m.m.vvid 1998 års taxering följande.s. 381anges

Vid med flyg medges bara föravdrag den del flygkostnadenresa av som
inom EU-/EES-området. Vid proportionering flygkostnadenavser resa av

på avdragsgill inte avdragsgill del bör frånutgå flygresan skerattresp. man
"fågelvägen", dvs. raka från flygplatsen för till flygplatsen förvägen start
landning. Avdragsrätten bör alltså inte beroende vilkenvara av
"flygkorridor" flygplanet använder för färden in i och Sverige.ut ur

Överväganden17.2 och förslag

Såsom bestämmelserna har utformats det för avdragsrätten inteär
avgörande mellan vilka två platser företas det avgörande ärutanresan

hela eller viss del företas inom något EU:som av resan av
medlemsländer eller EES-ländema. praktikenI tillämpas
bestämmelserna på så tillslag viss delsätt näratt nämntresa av ovan
genomförs utanför EU:s medlemsländer eller EES-ländema,
proportioneras kostnaderna. Vid denna proportionering använder sig
flertalet skattemyndigheter den s.k. linjalmetoden i korthetav som
innebär fárdsträckan delas i inom respektive nämndaatt utomupp resa
länder och den totala resekostnaden fördelas därefter i avdragsgillen

och icke avdragsgill antagligenpost Detta korrektärpost.en en
tolkning gällande tillämpningen framstår inte direkträttav men som
ändamålsenlig.

Avsikten med avdragsrättens utvidgning till omfattaävenatt resor
inom eller mellan EU:s medlemsländer eller EES-ländema, bör, enligt

uppfattning,vår ha varit främja möjligheterna arbete i någotatt att anta
dessa länder. Enligt vår mening bör inte avsikten medav

bestämmelserna ha varit avdrag skall medges för viss delatt av
resekostnaderna har företagits till eller från land utanförnär ettresan

ochEU- EES-området. primärtDet skall befrämjas dessasom genom
bestämmelser skattskyldiga arbete inomär EU-ländemas elleratt tar
EES-ländemas och inte de företar i ellergränser att etten resa genom
sådant land. När aktuellt slag företas mellan landetten resa av nu
utanför nämnda område och exempelvis Sverige bör inte till avdragrätt
föreligga för någon del kostnaden. Eftersom bestämmelserna inteav
har tillämpats på angivet bör dessa förändras så det medsätt störreatt
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tydlighet framgår lagtexten vad gäller för avdragsrätten. Viav som
föreslår bestämmelserna utformasatt så avdragsrätten försätt att
hemresor och inställelseresor respektive skattefriheten för intervjuresor
förutsätter företas mellan platsertvå bådaatt belägna iärresan som

ÄrEU- och EES-området. denna förutsättning uppfylld omfattas resan
bestämmelserna till viss del genomförs dettaoavsettav utomom resan

område. En till eller från plats ochEU- EES-området börutomresa en
således inte berättiga till avdrag för någon del resekostnaden.av

Förslaget föranleder ändringar i kap.11 25 och 26 kap.12samta
och24 25 inkomstskattelagen.
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övrigaEkonomiska och18

konsekvenser

Ekonomiska effekter18.1

taxeringsstatistiska material eller i andra systematisktEftersom det i
finns uppgifter olika avdrag förinsamlade dataregister inte några om

levnadskostnader och .inställelseresor, uppgifter förmånerökade om av
eller hur skattskyldiga på tjänsteresaolika slag många är utan attsom

statistiskterhålla traktamente det inte möjligt påär att ettm.m.,
effekterna förslag.tillfredsställande beräkna de ekonomiska vårtsätt av

mindre värdeFörmåner av

bestämmelse undantar förmåner frånfinns inte någonDet som
beskattning enbart med hänsyn till värdet. Vårt förslag innebär att

vid särskilda tillfällen inte skallförmåner mindre värde utgesav som
intäkt. Med mindre värde beloppetttas upp som avses om ca

kronor.500
för näringslivet redovisas sannolikt alltidEnligt företrädare inte

förmåner mindre värde och skattemyndighetemas medgerav resurser
inte utredningar för små belopp. de fall arbetsgivarna har delatI utav
förmåner mindre värde vid särskilda tillfällen, i den betydelse viav

förslaget och arbetsgivaren respektivei till bestämmelse,en nyavser
förmånstagaren inte har tagit förmånen till beskattning, inteuppstårupp

statsfinansiella effekter i förhållande till gällande regler. Till dennågra
förmåner mindre värde har tagits till beskattningdel av upp ger

förslaget kvantiñerbart intäktsbortfall.ett
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Förmån motionav

Förmån enklare slag motion och friskvård betraktasav av annan som
personalvårdsförrnån och skall under vissa förutsättningar inte tas upp

intäkt. Vårt förslag innebär det skattefriasom områdetatt utökas på så
det inte längresätt skallatt avgörande motionen Enligtutövas.vara var

förslaget skall förmån enklare slag motion och friskvårdav av annan
inte intäkttas under förutsättning erbjudandet riktarupp som sig tillatt
hela den stadigvarande personalen. Någon uttalad beloppsgräns skall
inte finnas det skall fortsättningsvisäven tal enklaremen vara om
motion.

Det inte möjligtär på statistiskt tillfredsställandeatt ett beräknasätt
de ekonomiska effekterna förslaget. berorDet bland på detav annat att
inte möjligtär förutse hur mångaatt kommer erhålla förmånattsom av
aktuellt slag. Eftersom förslaget dels innebär förmånsvärdetatt
kostnaden för medlemskortett etc. inte skall till beskattningtas upp

arbetstagaren, dels får till följd förmånen inteav skall ingåatt i
underlaget för arbetsgivaravgifter, uppstår intäktsbortfall för denett
offentliga sektorn. Under förutsättning arbetsgivarens kostnad föratt att
tillhandahålla motionsförmånen det allmänna löneutrymmettas gårur
arbetstagaren miste socialförsäkringsfönnåner schablon-om som
mässigt kopplade till storlekenantas på bruttolönen. innebärDettavara

den offentliga sektornsatt kostnader för socialförsäkringsåtaganden
minskar.

Även det inte exakt går kvantifiera budgeteffektenom att av
förslaget kan den slutsatsen dras effekten sannolikt inteatt ringa.är

Likabehandling skattskyldiga vid tjänsteresaav

skattskyldigaDe vid tjänsteresa erhåller traktamente arbets-som en av
givaren generellt berättigadeär till högre avdrag för ökade levnads-
kostnader de skattskyldigaän inte erhåller något traktamente. Vårtsom
förslag skattskyldigaär skall behandlasatt lika avdragssynpunktur
oberoende ersättning har utgått eller inte.av om

Någon uppgift hur antal skattskyldigastort kanom som vara
berörda detta förslag finns inte. Vi det inte frågaav antar att är om
något antal ochstörre budgeteffekten bedöms därför sannolikt som
ringa.

Inställelseresor

Avdrag för kostnader för inställelseresor omfattas avdrags-av en
begränsning. Aven kostnader för mellan bostaden och arbets-resor
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innebärbegränsningomfattas dennaarbetsresor attplatsen somav
försammanlagda kostnadernademedges för den delavdrag endast av

innebärförslagVårtöverstiger kronor.7 000dessa attresor som
denna belopps-omfattasskallinställelseresor intekostnaderna för av

Förslageti sin helhet.avdragsgillabegränsningmässiga utan vara
kostnadsersättning förrespektiveförmånvidareinnebär att av

ersättning gällerbeskattning. Förskall tillinställelseresor inte tas upp
de beloppöverstigerdel ersättningen inte ärtill dendetta bara som

avdragsgilla.
tilluppgårför arbetsresorhar kostnaderskattskyldigaFör somsom

skattekonsekvenser.någramedför förändringen inteminst kronor7 000
harför skattskyldigadäremotkonsekvens uppstårsådanEn som

ochkronorunderstiger 000arbetsresor 7förkostnader somsom
utläsainteinställelseresor. gårkostnader för Detdessutom har att av

inställelse-ochmellan arbetsresorfördelningenhurdeklarationema är
förhållande tillibegränsatantalet inställelseresorKlart ärär attresor.

tillfredsställandestatistisktinte påantalet arbetsresor. går sättDet ettatt
hardeemellertidbudgeteffekten. kanuppskatta Det antas att som

och iför arbetsresorför har kostnaderkostnader inställelseresor även
kostnader föravdrag förfall utnyttjaredan i dag kanmånga ett

inställelseresor.
statligaföranleda lägreavdragsbegränsning kanslopadFörslaget om

lägreskattefrihetoch förslagetskatteintäkteroch kommunala om
Även kvantiñera budget-det inte exakt gårsocialavgiftsintäkter. attom

sannolikteffektendraskan den slutsatseneffekten dessa förslag attav
ringa.inte är

Övriga förslag

förslagdelövervägandedärutöver tillBetänkandet består avav
innebärnämnda,delagteknisk förslag,De utövernatur. ensom

budget-obetydligaendastmateriell ändring bestämmelserna gerav
få.sannoliktantalet berördaeffekter till följd ärattav

Generella direktiv18.2

redovisa deanalysera ochdirektiven skall vide generellaEnligt
emellertideffekter. Vi harjämställdhetspolitiskaframlagda förslagens

jämställdhetspolitiskadirektaförslag får någrainte lämnat ett som
analys.lämnar således inte någonkonsekvenser och närmare
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Vårt förslag inte upphov till sig några regionalpolitiskager vare
konsekvenser eller några konsekvenser för brottsligheten och det
brottsförebyggande arbetet.
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Författningskommentarl 9

19.1 Förslaget till lag ändring iom

kommunalskattelagen 1928:370

19§

Bestämmelsen i första stycket 25:e ledet Förmånär ny. av
inställelseresa eller kostnadsersättning för sådan skall, i likhet medresa
vad gäller för förmån respektive förersättning till eller frånsom av resa
anställningsintervju, inte räknas till skattepliktig inkomst. Inställelse-

har innebörd i denna bestämmelse i punkten 4resa samma som av
anvisningarna till Skattefriheten33 gäller endast för den del av
ersättningen inte överstiger avdragsgillt belopp. får till följdDettasom

förmån eller ersättning slag varken skall ingå inämntatt av nu
underlaget för beräkning arbetsgivaravgifter enligt lagenav om
socialavgifter eller pensionsgrundande inkomst enligt lagenutgöra om
inkomstgrundad ålderspension.

§33 2 mom.

Ändringen innebär inställelseresor inte längre skall omfattasatt av
beloppsmässignågon avdragsbegränsning avdragsgilla i sinutan vara

helhet. Arbetsresor skall fortsättningsvis omfattas denäven av
begränsning för närvarande till kronor.uppgår 7 000som
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Anvisningarna

till §33

punkt 4

Fjärde stycket tredje hindrar skattskyldigmeningen erhållitatt som
särskild ersättning för täcka sina kostnader för inställelseresor fåratt

avdrag för dessa kostnader till den delgöra ersättningen, enligt 19
inte till beskattning.tas upp
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Förslaget till lag ändring19.2 iom

inkomstskattelagen 1999:000

harRegeringen den september beslutat inhämta lagrådets3 1998 att
förslagyttrande till inkomstskattelag. Förslaget innebär lagenöver att

skall träda i kraft den januari och tillämpas förstal 2001 gången vid
2002 års taxering. Utgångspunkten för förslag till lagvårt ändring iom
inkomstskattelagen denna lag i dess lydelse i lagrådsremissenär att

gällande sålundaoch redovisas nuvarande lydelse. Deutgör rätt som
ändringar i kommunalskattelagen gjorts inte inarbetats isom men
inkomstskattelagen i dess lydelse i lagrådsremissen har beaktats av

Dessa ändringar redovisas emellertid under föreslagen lydelseoss.
eftersom nuvarande lydelse endast den officiellaupptar senast
versionen inkomstskattelagen.av

Eftersom vi har haft utgå från den officiella versionen haratt senast
vi inte kunnat beakta eventuella ändringar i inkomstskattelagen
föranledda lagrådets yttrande. kommer sannolikt innebäraDetta attav

lydelseden inkomstskattelagen vi har arbetat utifrån i vissa delaratt av
inte kommer förslagmed det regeringenöverensstämmaatt som
kommer lägga fram.att

Vårt förslag innebär i vissa delar innehållet i nuvarandeatt
paragrafer behålls i paragrafer.andra bestämmelser iDetasmen upp
inkomstskattelagen innehåller korresponderande innehåll har, närsom
överensstämmelse inte föreligger mellan paragrafnumreringen, i
marginalen för nuvarande lydelse utmärkts omnämnasattgenom
inom parentes.

kap.11

1§

Tillägget i andra stycket endast förtydligandeär avsett att ettvara av
gällande bestämmelserDe finns i kap. skall gälla11rätt. ävensom
uppdragstagare såvida något inte eller detannat anges av
omständigheterna i det enskilda fallet framgår bestämmelsen inteatt

Ävenkan tillämplig. för anställda kan det omständigheterna ivara av
det enskilda fallet framgå bestämmelsen ifråga inte tillämplig.äratt
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1a§

Paragrafen Bestämmelsen innebär förmåner mindre värdeär attny. av
skall kunna skattefritt vid särskilda tillfällen. Härmedutges avses
förmåner i kontanter. Både vad med mindre värdeänannat som avses
och särskilda tillfällen har kommenterats utförligt i den allmänna
motiveringen kapitel 5.2.

11§

Ändringen i tredje stycket endast redaktionellär natur.av
Exemplifieringen vad räknas till personalvårdsförmån har förtsav som

från 12 § följd förmån enklare slagöver motionattsom en av av av
eller friskvård frikopplats från bestämmelsen personalvårds-annan om
förmåner. Paragrafen innehåller således samtliga bestämmelser om
personalvårdsförmåner.

12§

Bestämmelsen innebär förmån enklare slag motion ochatt av av annan
friskvård inte skall betraktas personalvårdsfönnån i den betydelsesom

i ll uppdelningDenna följd det inte längreär attsom avses en av
skall krav motionen ellerpå i anslutning tillett att utövas näravara
arbetsplatsen.

Förmån enklare slag motion skall inte till intäkttasav av m.m. upp
oberoende motionen innebärDetta utvidgning detutövas.av var en av
skattefria området. skall dock fortsättningsvisDet kraväven ett attvara
erbjudandet arbetsgivarbetald motion riktar sig till hela denom m.m.
stadigvarande personalen. intePersoner stadigvarandeutgörsom
personal kan erhålla skattefri motion det inget kravärmen ur
skattehänseende erbjudandet riktar sig till dessa Föratt även personer.
skattefrihet krävs det arbetsgivaren betalar till anläggningensäratt som
innehavare. inteDetta särskilt stadgat följer allmännadeär utan av
grundförutsättningama för förmånsbeskattningen. den anställde fårNär

,
ersättning i efter hand ersättningen betrakta kontant lön,är att som
vilken skattepliktig. Den omständigheten denär anställde erhålleratt
kontant medel för erlägga till anläggningens innehavare fåratt
emellertid betraktas arbetsgivaren erlägger betalningen direktattsom
till innehavaren.

motionenDet skattefri förmån.är När arbetsgivarenutgörsom
erbjuder den anställde kringutrustning paragrafen inte tillämplig. Detär
innebär den skattskyldige erhållit utrustning för kunnanäratt att t.ex.
motionera i hemmet denna utrustning inte skattefri förmånutgör en
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med stöd denna bestämmelse. Däremot innebär utvidgningenav av
bestämmelsen anmälningsavgifter till motionstävlingaratt som
arbetsgivaren betalar inte skattepliktig förmån under förutsättningutgör

det fråga enklare motion helaär denatt stadigvarandesamt attom
personalen får erbjudande delta, skattefrihetFör det emellertidatt är
inte krav samtliga skall erbjudandet.ett att anta

Eftersom det inte skall någon åtskillnad på motionengöras var
har paragrafen kunnat kortasutövas ned. tidigareDe uppräknade

punkterna fyllde inte längre någon funktion och har slopats.

14§

Borttagandet nuvarande punkt följd1 denärav en av nya
bestämmelsen i 1 Gåvor mindre värde i samband medutgesa av som
julhelgen omfattas 1 eftersom§ detta får sådantutgöra ettav a anses
särskilt tillfälle då förmån mindre värde kan skattefritt.utgesav

De nuvarande punkterna 2 och 3 blir fortsättningsvis punkterna
1 och

15§

Tillägget i järde stycket innebär förtydligande de endaett attav
uppdragstagare omfattas paragrafen styrelseledamöter ochärsom av
styrelsesuppleanter. Detta inte någon förändring gällandeutgör rätt.av

25a§

Paragrafen Följden ersättningär för kostnader förattny. av
inställelseresor inte skall intäkt har kommenterats vidtas upp som ovan
19 kommunalskattelagen.§

Bestämmelsen gäller enbart för företas mellan två platserresor som
inom EU-ländema eller EES-ländemas omrâde. företagitsNär resan
mellan platsernågra inte belägen inom detta områdeär ärsom
ersättningen eller förmånen i sin helhet skattepliktig. Detta har
kommenterats utförligt i den allmänna motiveringen kap. 17.

Bestämmelsen tillämplig harär gjorts mellanäven tvåom resan
platser inom ort.samma

26§

Ändringen innebär det skall fråga mellan två platseratt vara om en resa
inom EU-/EES-området. Innebörden har kommenterats vid 25 a
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kap.12

Utformningen 12 kap. har ändrats i vissa delar. definitionEnav av
tjänsteresa införs. Bestämmelserna avdrag för ökadeom
levnadskostnader vid tjänsteresor, tillfälligt arbete respektive dubbel
bosättning frikopplade från varandra. medför innehålletDetta iär att
bestämmelserna har kunnat kortas ned i flertal paragrafer ochett att
överskådligheten vuxit.

följdSom den ändrade paragrafindelningen har flertaletten av
rubriker fått ändras.

2§

stycket förstaFörsta ledet har ändrats till någon beloppsmässigatt
begränsning inte skall gälla för utgifter med anledning tjänsteresaav
enligt Hänvisningen till denna paragraf innebär samtliga5 vidatt
tjänsteresor avdragsgilla utgifter skall dras i sin helhet. Utgifter förav

resekostnader med anledning tjänsteresan skall drast.ex. utanav av
begränsning oberoende det fråga bil ellerär annatav om om
kommunikationsmedel. Utformningen första ledet innebär vidare attav
det inte behövs särskild hänvisning till de paragrafer regleraren som
avdragsrätten för ökade levnadskostnader vid tjänsteresa. Hänvisningen
omfattar dessa kostnader.även

Kostnader för arbetsresor under tjänsteresa omfattas inteen av
bestämmelsen eftersom det frågadå inte utgift med anledningär om en

tjänsteresan.av
Hänvisningama i första stycket andra ledet och det införda tredje

ledet har ändrats till följd den ändrade paragrafmdelningen.av
ledetFemte Bestämmelsen innebär utgifter förär nytt. att

inställelseresor skall dras beloppsmässig begränsning.någonutanav
Ändringen i andra stycket föranledd detta.är av

4§

Hänvisningen har ändrats till 10-24 §§.att avse

5§

Bestämmelsen Lagrummet innehåller beskrivning deär mestny. en av
grundläggande förutsättningarna för vad skall utgörasom anses en
tjänsteresa. Vid bedömning skall utför i tjänstenav om en resa anses
bör ide den allmänna motiveringen avsnitt beskrivna9.3
omständigheter vägledande. omständigheterDessa dockutgörvara
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endast del de omständigheter kan avgörande viden av som vara
bedömningen. Tjänsteresans tidsmässiga varaktighet knyts till de
tidsgränser vanligast förekommande vid tillfälligtär arbete,som
nämligen arbetet endast kortare tid eller tidsbegränsat tillatt äravser en
sin Definitionens främsta syfte regelsystemetnatur. är göraatt
överskådligt och lättare förstå.att

6§

Paragrafen innehåller samtliga bestämmelser tjänsteställetsom
placering. Första tredje styckena nuvarande och fjärde8 §motsvarar-
stycket nuvarande 9motsvarar

Tillägget i tredje stycket innebär skattskyldiga omfattasatt som av
förordningen 1994:522 förmåner till instruktörer inom frivilligom
försvarsutbildning skall ha bostaden tjänsteställe föranses som
uppdraget instruktör.som

Hänvisningen i fjärde stycket har ändrats till llatt avse

7§

Bestämmelsen nuvarande 5motsvarar

8§

Paragrafen innehåller de bestämmelser för avdragärsom gemensamma
för ökade levnadskostnader vid tjänsteresor, tillfälligt arbete och dubbel
bosättning.

Första stycket nuvarande första6 § stycket tredjemotsvarar
meningen.

Andra stycket nuvarande 10 § första stycket andramotsvarar
Ändringenmeningen och andra stycket. innebär avdrag, medatt ett

undantag, beräknas för hel dag. Avdrag kan inte medges för halv dag i
någon situation. tjänsteresaNär påbörjas efter kl. och14.00 avslutasen
före kl. följande14.00 dag skall avdrag emellertid medges såsom för
hel dag under förutsättning tjänsteresan varit förenad medatt
övernattning.

9§

Första stycket nuvarande första10 § stycket förstamotsvarar
Ändringenmeningen. i bestämmelsen innebär begreppetatt

maximibelopp skall gälla för samtliga länder. ändringDenna medför att
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flertalet de paragrafer beräkningen har kunnat kortastarav som upp
ned.

Andra och tredje styckena nuvarande Någon11motsvarar
ändring hur maximibeloppen inklusive de tidigare benämndaav
nonnalbeloppen skall beräknas inte avsedd.är

10§

Första stycket nuvarande första6 § stycket första och andramotsvarar
Ändringenmeningarna. anpassning till det införs definitionär atten en

tjänsteresa i Hänvisningen har5 ändrats till 11-14 §§.attav avse
Andra stycket nuvarande andra6 § stycket andramotsvarar

meningen. bestämmelseEn tillfällig verksamhetsort har införts,om
kommenteras under 11som

Tredje stycket nuvarande tredje6 § stycket.motsvarar

11§

Bestämmelsen nuvarande 7motsvarar
Tredje stycket och innehåller definition vadär nytt en av som avses

med tillfällig verksamhetsort. har kommenterats utförligtDetta i den
allmänna motiveringen kap. 13.3.

detNär gäller fastställa vilket område tillfälligatt utgörsom
verksamhetsort skall 30-kilometersgräns beräknas utifrån radieen en
från den tillfälliga arbetsplatsen. Detta kan medföra visst områdeatt ett
både kan vanlig verksamhetsort och tillfällig verksamhetsort.utgöra
Om så fallet, bestämmelserna vanlig verksamhetsortär deär om
primära bestämmelserna.

12§

Förändringen i andra stycket följd den skattskyldigeär näratten av
påbörjar tjänsteresan efter kl. och avslutar14.00 före kl. 14.00resan
följande dag skall detta avdragssynpunkt betraktas hel dag.ur som en

den skattskyldigeNär under sådan tjänsteresa vistas i landän etten mer
skall avdraget beräknas efter vad gäller för vistelse i det land därsom
han vistas längst under tjänsteresan. Härvid skall inte medräknas vare
sig tiden mellan 00.00-06.00 eller tiden den skattskyldige befinnernär
sig i flygplan i luftrummet.ett
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13§

Bestämmelsen har ändrats 1998/99:83. Eftersom dengenom prop.
ändrade lydelsen i kommunalskattelagen inte har inarbetats i
inkomstskattelagen i dess lydelse enligt lagrådsremissen har ändringen
redovisats föreslagen lydelse.som

14§

l Bestämmelsen gäller för samtliga oberoenderesenärer av om
l hartraktamente betalats eller inte och reglerar avdragsrätten förut
l måltider och småutgifter. kopplingNågon mellan traktamente och

avdragsrätt skall inte längre finnas.
stycket innebärFörsta avdraget skall beräknas enligt schablonatt

och under vissa förutsättningar utifrån faktiska kostnader på sätt som
följer i andra fjärde styckena.-

Andra stycket nuvarande första stycket och14 § §21motsvarar
andra stycket första punkten. förändring genomförts denDen juli1som

1998/99:83 beträffande1999 prop. schablonavdragets storlek för tid
efter två år, har beaktats. Uttrycket varje hel dag har ändrats till
varje dag, eftersom avdrag inte kan medges för hela dagaränannat
till skillnad tidigare då avdrag för halva dagar kundemot även
förekomma jfr. och18 22 §§.

Tredje och järde styckena nuvarande andra stycket14 §motsvarar
och 15 § andra stycket och omfattar hädanefter skattskyldigaäven som
inte erhåller traktamente.

Fjärde stycket nuvarande 17motsvarar

15§

Bestämmelsen nuvarande 18motsvarar
Undantaget i andra punkten avdrag medges för ökadeattom

levnadskostnader arbetet inte kortvarigt sådant det kräverär attom men
fast anknytning till bostadsorten bort lagtext och får i ställettasen ur

omfattas undantaget i förde punkten avdragsrätt för ökadeattanses av
levnadskostnader föreligger det någon anledning deänom av annan
tidigare i lagrummet nämnda inte skäligen kan ifrågasättas denatt
skattskyldige bör flytta till arbetsorten. främst borttagandetDet är av
samordningsbestämmelsen orsakar denna förändring.som

övrigt hänvisasI till den allmänna motiveringen kap. 14.
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16§

Bestämmelsen nuvarande 20 Genom 1998/99:83motsvarar prop.
slopades tidsgränsen för avdragsrätt vid tillfälligt arbete.

17§

Första nuvarande förstameningen 21 § stycket förstamotsvarar
meningen. Andra till följdmeningen 1998/99:83 jfrär ny av prop.
13 §.

§18

Första stycket nuvarande 21 § andra stycket andra och tredjemotsvarar
punkterna.

Andra stycket nuvarande Hänvisningen22 till vissamotsvarar
kostförrnåner vid tjänsteresa har tagits bort.

19§

Bestämmelsen har ändrats på så kravet på den dubblasätt att att
besättningen skall skälig har tagits bort. krävsDet ävenvara
fortsättningsvis vissa objektiva förutsättningar uppfyllda.att är

Den nuvarande andra punkten har slopats. Både svårigheter att
fast bostad denpå tidigare bostadsorten eller svårigheteravyttra atten

skaffa fast bostad arbetsorten sådana särskilda omständigheterären
kan medföra till avdrag enligt nuvarande punkträtt Attsom

svårigheter bostad skall kunna berättiga till avdragatt avyttra utgören
ändring gällande praxis. förKravet sådana svårigheter skallatten av

föreligga måste emellertid högt. räcker inteDet med densättas att
skattskyldige avvaktar för därigenom erhålla högrenågot pris.att ett

skall framståDet obilligt den skattskyldige skall behöva säljaattsom
till kraftigt underpris.

Nuvarande punkt fortsättningsvis3 punktär

20§

Bestämmelsen har ändrats till endast förutsättningarna föratt avse
avdragsrätt vid dubbel bosättning jfr 16 §.

Tillägget i första stycket innebär förtydligande det ärett attav
mellan den tidigare bostadsorten och arbetsorten avståndet skallsom
mätas.
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Andra stycket innebär avdrag inte skall kunna medges underatt
tidlängre år for gifta skattskyldiga och sambor förårän tre samt ett

övriga skattskyldiga.

§21

nuvarandeMotsvarar första21 § meningen.

§22

Bestämmelsen reglerar avdragsrätten för kostnadsökningen för måltider
och småutgifter vid dubbel bosättning.

stycketFörsta nuvarande 21 § andra stycket fjärdemotsvarar
punkten.

Andra stycket nuvarande Hänvisningen till vissa22motsvarar
kostförmåner vid tjänsteresa har tagits bort.

§23

Hänvisningen har ändrats till 10-14 §§.att avse

§24

Ändringen i första stycket innebär hemresan skall ha företagitsatt
mellan två platser belägna inom ellerEU- EES-området.

25§

Ändringen i första stycket innebär inställelseresan skall ha företagitsatt
mellan två platser belägna inom eller EES-området. inteEU- Det är ett
krav skall ha företagits mellan olikatvå det kanatt orter utanresan

fråga företagits mellan olika platsertvå inomäven vara om en resa som
under förutsättning denna belägen inom detort äratt ortsamma

nämnda området.
Andra stycket skattefriNär ersättning eller förmån utgåttär nytt.

skall utgiften inte dras av.

§30

Hänvisningen i andra stycket ändrad till respektive15 § 17är att avse
och 18 §§. Mot bakgrund de ändrade bestämmelserna vid avdrag förav
ökade levnadskostnader vid tjänsteresor andra stycket ändrat på såär
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avdraget inte fårsätt överstiga de i 17 och angivnaatt 18 §§
schablonbeloppen.

kap.60

§3

Ändringen i första stycket innebär vid beräkning förmånsvärdetatt av
för fri kost för hel dag skall avrundning till femtalgöras närmaste
kronor.
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19.3 Förslaget till lag ändring iom

skattebetalningslagen 1997:483

kap. § slopas följd bestämmelserna i ledet8 24 19 § 25:esom en av
kommunalskattelagen inställelseresor.om

Hänvisningen i kap. första stycket8 19 § har ändrats till att avse
kap. respektive inkomstskattelagen.12 10 14 §
Upphävandet kap. träder i kraft den januari och8 24 § 1 2000av

ändringen i 8 kap. första stycket träder i kraft den januari19 § l 2001.
Slopandet andra stycket har i kraft 1998/99:83.trättav genom prop.
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19.4 Förslaget till lag ändring i lagenom

1990:325 självdeklaration ochom

kontrolluppgifter

Hänvisningarna i kap.2 andra stycket och14 § 3 kap. första5 § stycket
andra punkten tredje punkten b och d har ändrats tillsamt att avse
motsvarande bestämmelser i inkomstskattelagen.
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19.5 Förslaget till lag ändring i lagenom

1991:359 arvoden till statsrådenom

m.m.

Hänvisningen i §6 till kap.12 18-20 inkomstskattelagen har ändrats
till kap.12 och15 16 och 19 ochatt 20 §§.avse
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Förslaget till lag ändring i lagen19.6 om

1994:1065 ekonomiska villkor förom

riksdagens ledamöter

Hänvisningen i kap. § första stycket till kap.5 1 12 6 §
inkomstskattelagen har ändrats till kap.12 10att avse

andra stycket har begreppet basbelopp ändrats till begreppetI
prisbasbelopp det begrepp i lagenanvändsärsom som numera om
allmän försäkring. Vidare har bestämmelsen till vadanpassats som
gäller för bedömning vad hel dag enligt kap.12 8 §utgörom som
inkomstskattelagen.
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Förslaget till förordning19.7 ändring iom

utlandsreseförordningen 1991 1754:

2§

Hänvisningama i första stycket förde och femte leden har ändrats till
inkomstskattelagen.att avse

§6

Hänvisningen har ändrats till kap. inkomstskattelagen.12 7 §att avse

§9

normalbeloppBegreppet har ändrats till maximibelopp följdsom en av
ändringen i 12 kap. 9 § inkomstskattelagen. Hänvisningen har ändrats
till bestämmelserna föravdrag ökade levnadskostnader vidatt avse om
tjänsteresor, kap.12 inkomstskattelagen.10-14

§10

stycketAndra till följd det införs stycke i 12 kap.är nytt att ett nyttav
inkomstskattelagen.12 §

13§

Ändringen följd förändringen i andra12 kap. 8 § stycketär en av
inkomstskattelagen.

8 19-1532Förmåner
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Kommittédirektiv

Översyn för ökadeavdragreglernaav om

levnadskostnader

Dir. 1997:128

oktoberregeringssammanträde den 1997Beslut vid 30

uppdragetSammanfattning av

reglernamed uppdragutredare tillkallassärskildEn överatt omse
arbetetillfälligtlevnadskostnader vid tjänsteresa,för ökadeavdrag

Utredaren skallbosättning.bostadsorten och dubbelänortannan
tillämpningsproblem och under-medförkartlägga bestämmelsernaom

enkelhet ochkrav påändamålsenliga och uppfyller desöka de ärom
arbetsmarknaden ställerökade rörligheten påtydlighet den samtsom

uppmärksammade problem.påföreslå lösningar
problemeventuellaklarläggaUtredaren skall vidare som

medföra vid bl.a.förmåner kanbeskattningbestämmelserna om av
olikajämföraanställningar eller uppdragoch kortvarigatillfälliga samt

uppmärksamhet skallSärskildlämpliga lösningar.alternativ och föreslå
föreningari ideellai samband med arbetedärvid förmånerägnas som

1947:576lagenfrån skattskyldighet enligt 7 § 5frikalladeär mom.
inkomstskatt.statligom

ökade levnadskostnaderavdrag förUppdraget skall, det gällernär
redovisas denbostadsorten,vid tillfälligt arbete på än senastortannan

september 1999.maj och i övrigt den1998 115 senast
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Nuvarande ordning

Bestämmelserna avdrag för ökade levnadskostnader har utrettsom ett
flertal gånger, bl.a. Traktamentsbeskattningssakkunniga iav
betänkandet Skatteregler traktamenten SOU 1983:3. Denom m.m.

betydelsefulla omarbetningen bestämmelsernasenaste gjordes iav
samband med skattereformen SOU 1989:33, 1989/90:100, bet.prop.
SkU 30, rskr. 356. innebarDen avdragsrätten för ökadeatt
levnadskostnader vid s.k. endagsförrättningar slopades, begreppenatt
korttidsförrättning och långtidsförrättning avskaffades och vissaatt
regler utbildats i praxis lagfástes. Därefter har vissa bestämmelsersom

ökade levnadskostnader Utredningenöversettsom av om
Översyntjänsteinkomstbeskattning i betänkandet tjänsteinkomst-av

beskattningen SOU 1993 244.
Nuvarande bestämmelser avdrag för ökade levnadskostnaderom

finns i punkt och3 3 anvisningarna till 33 § kommunalskattelagena av
1928:370, KL. Bestämmelserna utformade så avdragsrättär föratt
ökade levnadskostnader kan uppkomma i olika situationer. Vidtre

i tjänsten punkt 3, vid s.k. tillfälligt arbete punkt 3 förstaresor a
stycket och vid dubbel bosättning punkt andra3 stycket. Dena

utgångspunkten för bestämmelserna ökningär attgemensamma en av
levnadskostnadema på grund den skattskyldige arbetar påattav annan

den vanliga verksamhetsortenän eller bostadsortenort under vissa
förutsättningar avdragsgill. Kostnadsökningenär kan utlägg föravse
logi, merkostnad för måltider och diverse småutgifter. Merkostnadema
för måltider och småutgifter beräknas regel schablonmässigt isom
form maximibelopp inrikes resor respektive normalbelopp utrikesav
resor. Kostnaden för logi däremot regelär avdragsgill med beloppsom

den faktiska utgiften.motsvararsom
grundläggandeEn förutsättning för till avdrag vistelsenrätten är att

utanför den vanliga verksamhetsorten eller bostadsorten varit förenad
med övernattning och minst fem mil frånägt dessa orter.rum

Resor i tjänsten

Av central betydelse för till avdrag för ökaderätten levnadskostnader
vid i tjänsten begreppen denär vanliga verksamhetsorten ochresor
tjänsteställe. Båda begreppen lagfástes i samband med skattereformen.

Den vanliga verksamhetsorten används för att gränssom ange en-
för avdragsgill fördyringnär ha uppkommit under ien anses en resa
tjänsten område inomutgörs avstånd 50 kilometerett frånettav av-
tjänstestället och från bostaden. iResor tjänsten inom detta område
berättigar inte till avdrag för ökade levnadskostnader, även om resan
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varit förenad med övernattning. har den vanliga verksamhets-Däremot
ingen betydelse för möjligheterna få avdrag för resekostnader iorten att

tjänsten, för kostnader för i tjänsten med bil.t.ex. resor egen
Beträffande tjänsteställe huvudregeln tjänstestället den platsär äratt

där arbetstagare fullgör huvuddelen sitt arbete. Vissa särskildaen av
bestämmelser gäller för vissa arbetstagarearbetstagare, inomt.ex.
byggnads- och anläggningsbranschen, arbetetoch utförs undernär
förflyttning.

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

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

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

Tillfälligt arbete och dubbel bosättning

det gäller avdrag för ökadeNär levnadskostnader i andra fall vidän
i tjänsten utgångspunkten fördyringen inte avdragsgillär ärattresor

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

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

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

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

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

Om den dubbla bosättningen skälig på grund makes ellerär av
sambos förvärvsverksamhet, svårighet anskaffa fast bostad påatt
verksamhetsorten eller särskild omständighet finns det tillrättannan en
avdrag för ökade levnadskostnader.

förAvdrag ökade levnadskostnader vid dubbel bosättning medges
under högst år för gifta eller sammanboende och år förtre ett
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Ävenensamstående. i dessa fall kan avdrag medges under längre tid,
det finns särskilda skäl.om

raktamentenT

den skattskyldigeAtt fått arbetsgivarentraktamenten för täckaattav
kostnadsökningen för måltider och småutgifter påverkar i och för sig
inte till avdrag. harDäremot traktamentena betydelse förrätten
storleken på de schablonbelopp får användas vid beräkningensom av
fördyringen det gäller i tjänsten och vid tillfälligt arbetenär påresor

bostadsorten. Om traktamentet inte överstiger schablon-änortannan
beloppen förutsätts det fördyringen uppgått till dessa belopp, varvidatt
avdrag får ske med motsvarande belopp.

Normalbelopp vid utomlandstjänsteresa

huvudsakI gäller avdragsregler för ökade levnadskostnader vidsamma
tjänsteresor utomlands vid inom landet. En avgörandesom resor
skillnad finns dock det gäller det schablonmässigt beräknadenär
avdragsgilla beloppet. Maximibeloppet, tillämpas vid inrikessom resor,

knutet till basbeloppet enligt lagen 1962:381 allmänär försäkring.om
Normalbeloppen vid utrikes fastställs däremot årligenresor av
Riksskatteverket efter insamling uppgifter priser i respektiveen av om
land. Normalbeloppen varierar således från land till land beroende av
prisnivån i landet.

ochHemresor inställelseresor

Rätt till skäligt avdrag för kostnader för hemresa varje finnsvecka så
på grund sitt arbete vistas på sin eller sinsnart änortman av annan

familjs hemort och avståndet mellan hemorten och arbetsorten längreär
kilometer.50 Avdrag för hemresor medges således oberoendeän av om

förutsättningarna för avdrag för ökade levnadskostnader vid tillfälligt
arbete eller dubbel bosättning uppfyllda. till avdrag inteRättenär är
heller begränsad till viss tid. Inställelseresor i samband medavser resor
tillträdande eller frånträdande anställning eller uppdrag.av

F örmånsbeskattningen

Till intäkt tjänst räknas bl.a. förmån i bostad eller annatav pengar, som
utgått för tjänsten. principI alla förmåner i tjänsten skattepliktiga,är

de inte särskilt har undantagits från skatteplikt. Någon generellom
regel definierar begreppet förmån finns inte.som
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Det inte ovanligt detär vid kortare uppdrag eller anställningaratt
utgår bostadsförmån, d.v.s. arbetsgivaren eller uppdragsgivaren betalar
kostnaden för övernattning. kan gällaDet för artister ellert.ex.
föredragshållare tillfälligt arbetar utanför sin normalasom
verksamhetsort. Ersättning utgår för övemattningskostnader ärsom
skattepliktig intäkt för den utför arbetet. Kostnaderna försom
övemattningen kan många gånger avdragsgilla ökadevara som
levnadskostnader vid tillfälligt arbete. Kostnaderna räknas således inte

kostnader vid i tjänsten. hellerInte eventuell kostnads-som resa en
ersättning för övemattningen ersättning för kostnader ises som
tjänsten. Den betalar ersättning skall därför beräkna skatte-utsom
avdrag och arbetsgivaravgifter med beaktande kostnadsersättningen.av
Motsvarande gäller i de fall då arbetsgivarensynsätt eller uppdrags-
givaren direkt står för övemattningskostnaden. I dessa fall denanses
fria övemattningen bostadsförmån, värde skall läggas tillsom en vars
grund för beräkning skatteavdrag och arbetsgivaravgifter.av

Behovet översynav en

har iDet olika sammanhang hävdats bestämmelserna avdrag föratt om
ökade levnadskostnader, framför allt vid tillfälligt arbete och dubbel
bosättning, svåra tillämpa ochär skattemyndighetemasatt att
tillämpning bestämmelserna inte enhetlig. olika tidsgränsemaDeärav
för avdragsrätten har också uppfattats oklara, särskilt det gällernärsom
i vilka fall det finns skäl medge avdrag under längre tid denatt än som
uttryckligen i lagtexten. huvudsak saknasI också vägledandeanges
praxis på området.

Avdrag för ökade levnadskostnader har regel ekonomiskstorsom
betydelse för den skattskyldige vid tillfälligt arbete långt frånt.ex. ett
den egentliga bostadsorten. Inför beslutet eventuellt börja sådantatt ett
arbete kan det avgörande betydelse kunna förutse i vilkenattvara av
utsträckning avdrag kan komma medges. osäkerhetEn deatt om
ekonomiska konsekvenserna börja tidsbegränsat arbeteatt t.ex. ettav
på kan motverka önskvärd rörlighet på arbetsmarknaden.ortannan en

avdragsgillaDe schablonbeloppen nonnalbeloppen vid utrikes- -
tjänsteresa har också blivit föremål för kritik. gällerDet framför allt att
nonnalbeloppen inte tillräckligt väl avspeglar prisnivåema i de olika
länderna. Det har hävdats tillämpliga nonnalbelopp såväl kanatt
innebära påtaglig underkompensation överkompensation,en som en
beroende på till vilket land gjorts. Ett påtalat problemannatsom resan

nonnalbeloppen inte hänsynär till förändringaratt i valutakursematar
under året. delEn kritiken vidare sikte frågorpå vilkatarav om
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vid utrikeskostnader lämpligen skall täckas med traktamentenasom
tjänsteresor.

uppmärksammad fråga hör med begreppetEn annan samman
och vilkatjänsteställe och vilka slag i tjänstenär resorav resor som

flera arbeten ellerinte det. de fall den skattskyldige harIärsom
i förhållande tilluppdrag, gäller bestämmelserna tjänsteställeom

föredragshållare,respektive arbete. Tjänstestället för musiker,t.ex.
kortvarigt arbetekursledare eller andra utför tillfälligt ochett ansessom

normalt platsenden plats där det huvudsakliga arbetet utförs, d.v.s.vara
iför uppträdandet, kursgården, till tjänstestället inteResor äretc. resor

vidtjänsten. Bestämmelserna avdrag för ökade levnadskostnaderom
dessadärför inte tillämpliga. gäller arbetet itjänsteresa Detär även om

fall utförs fem från bostaden. sådant fall skall i ställetmil Iänmer
för levnadskostnader vid tillfälligtbestämmelserna avdrag ökadeom

schablonmässigt kostnads-arbete tillämpas. innebär lägreDet att ett
hade varit i tjänsten.avdrag får användas än om resan en resa

för omfattasKostnader för till och från platsen ett engagemangresor
gäller i fråga bl.a.vidare den avdragsbegränsning som om resorav
innebär kostnaderna förmellan bostad och arbetsplats. Detta att

avdragsgilla endast till den del de sammanlagt överstigernärvarande är
medkr kostnadsersättning betalas i samband6 000 år. Om utper

arbetet den inte ersättning för kostnader i tjänsten ärutgör utan att
kostnadsersättning skall därför, med vissajämställa med lön. sådanEn

till grund för beräkning både skatteavdrag ochundantag, läggas av
för iarbetsgivaravgifter. undantag finns ersättningDe avser resasom

frånträdande anställning ellersamband med tillträdande eller av
uppdrag, s.k. inställelseresor, och i vissa fall ersättning för hemresor.

får övemattningskostnaden betaldinnebär den skattskyldigeDet att om
respektiveeller får särskild ersättning för den, blir förmånen

för arbetsgivaravgifter,ersättningen föremål skatteavdrag och trots att
kostnadkostnaden eller förmånen vanligen avdragsgill förmotsvarar en

liknandeden skattskyldige vid taxeringen. dem arbetar underFör som
fråga i tjänsten,förhållanden i anställning, där det är om resoren

medför kostnadsersättningar samband med normalt ingaim.m. resan
avgifts- eller beskattningskonsekvenser. gäller förDetsamma
skattskyldiga arbetar under snarlika förhållanden som egnasom men
företagare. skillnader i den skattemässiga behandlingenDessa av

uppfattas ikostnader i samband med kan svåra förstå ochattresor vara
fall omotiverade.många som

Olika förmåner ersättning för utförda prestationerutsom ges som
skattepliktig intäkt tjänst, förmånen inte undantagen frånärutgör av om

förmånen skattepliktig oberoende värdet ochskatteplikt. principI är av
fri lunch arbets-beräknas ofta efter schablon. Värdet av en somen
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givaren bjuder den anställde kr. princippå 52 I ocksåär ärt.ex. en
anställds privata telefonsamtal från arbetsgivarens telefon skatte-en
pliktig fönnån. och med principerna förI beskattningen ävenatt
omfattar förmåner mycket litet värde leder det ofta till olika frågor iav
det praktiska arbetet, där den konsekventa beskattningen förmånerav

gånger kan uppfattasmånga småaktig och löjlig i stället försom
ändamålsenlig.

särskild frågaEn har diskuterats det gäller förmåns-närsom
beskattning utbildning under pågående anställning. har hävdatsDetrör

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

Utredningsuppdraget

Utredaren skall kartlägga i vilken utsträckning bestämmelserna om
föravdrag ökade levnadskostnader vid i tjänsten, tillfälligt arbeteresa

lämnaoch dubbel bosättning medför tillämpningsproblem och förslag
till hur eventuella problem bör lösas. Utredaren skall särskilt undersöka
de tidsgränser gäller för avdrag för kostnader vid tillfälligt arbetesom

dubbel bosättning,och bedöma de lämpliga föreslå hur deär samtom
tidsgränser behövs kan tydligare och förutsebara. Hangörassom mer
eller hon skall vidare analysera det lämpligt bestämmelsernaär attom

tillfälligt arbete tillämpas beträffande tjänsteresorom m.m. som varar
längre tid månader föreslåoch nödvändigaän tre ortsamma
förändringar i fråga föravdrag ökade levnadskostnader vid sådanaom
tjänsteresor. Utgångspunkten för analysen skall attvara
bestämmelserna inte bör motverka naturlig rörlighet påen
arbetsmarknaden.

Utredaren skall undersöka i vilken utsträckning nonnalbeloppen för
utrikes tjänsteresor inte prisnivåema i de olika länderna ochmotsvarar
föreslå nödvändiga förändringar. eller honHan skall också överväga

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

frågaEn utredaren skall bestämmelsernaöverväga ärannan som om
tjänsteställe från beskattningssynpunkt lämplig skiljelinjeutgörom en

mellan i tjänsten och slag ellerannatresor resor av om en annan
avgränsning bör eller kan Utredaren skall i det sammanhangetgöras.
redovisa hur nuvarande bestämmelser tillämpas i praktiken och vilka
skattekonsekvenser bestämmelserna får för olika yrkesgrupper.

det gällerNär beskattning förmåner skall utredaren övervägaav om
det behöver tydliggöras i lagstiftningen vad medsom avses
skattepliktig förmån och i det sammanhanget undersöka det finnsom

9 19-1532Förmåner
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behov återinföraett särskilt undantag för fönnåneratt mindreettav av
värde. Utredaren skall också undersökanärmare det behövsom
särskilda regler för utbildning under pågående anställning.

Utredaren skall vidare söka finna lösningar medför förmånerattsom
kan avdragsgill kostnad förantas motsvara intesom mottagarenen

läggs till grund för beräkning skatteavdrag och arbetsgivaravgifter,av
vilket för närvarande främst torde bli aktuellt vid förmåner i samband
med tillfälliga anställningar eller uppdrag. Konsekvenserna denattav
s.k. kvittningen slopats frågatysta bör belysas i detär en som samman-
hanget. Den kvittningen innebar förmåntysta inte skulleatt tasen upp

intäkt motsvarande kostnad hade utgjort avdragsgill kostnadsom om en
för hon eller han själv hademottagaren, stått för den. Enom
konsekvent fönnånsbeskattning emellertid viktig för undvikaär att
samhällsekonomiska snedvridningar. skallDet inte möjligtt.ex. attvara
undgå beskattning arbetsinkomster arbetsgivaren i ställetattav genom

Ävenför kontant lön naturafönnåner. från kontrollsynpunktutger detär
viktigt olika förmåner blir synligaatt skattepliktiga,attgenom vara

förmånen kanäven avdragsgill kostnad förmotsvaraom mot-en
förändringEn beskattningentagaren. förmåner måste såledesav av

avspegla lämplig avvägning mellan dessa i viss mån motståendeen
intressen.

de frågorI gäller beskattning förmåner skall utredaren ägnasom av
särskild uppmärksamhet förmåner utgår i samband med arbete isom
ideella föreningar frikallade från skattskyldighetär enligt 7 § 5som

lagen 1947:576 statlig inkomstskatt.mom. om
Utredaren oförhindradär också andra frågoratt ta rörupp som

inkomstslaget tjänst och har anknytning till de frågornärasom som
i uppdraget.anges

Skattereformens grundprinciper likformig och neutralom en
beskattning skall vägledande för utredningen. harDet emellertidvara
visat sig principerna inte alltid tillräcklig hänsynatt till faktiskatar
förhållanden och vad i praktiken lämpligt, vilket kanär påverkasom
effektiviteten i samhällsekonomin negativt. Skattereformens efter-
strävade enkelhet i beskattningen har därför varit svår uppnå. Ettatt
flertal olika detaljregleringar har varit nödvändiga införa. Utredarenatt
skall därför vid utformningen sina förslag söka lösningar bidrarav som
till reglerna enklare ochgöra lättare förståatt och tillämpa i detatt
praktiska arbetet för såväl enskilda och arbets- och uppdrags-personer
givare för skattemyndigheten.som

de delarI där det har betydelse skall utredaren redovisa sambandet
mellan inkomstskattereglema och reglerna beräkning skatte-om av
avdrag och sociala avgifter och föreslå de ändringar kansom anses
nödvändiga i det avseendet.
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beredningenden fortsattaunderrättadhålla sigskallUtredaren om
1997:2Inkomstskattelag SOUbetänkandenSkattelagskommitténsav

deni1997:77SOUinkomstskattelagen samtUppföljningoch av
utredningenarbetet ibevakarelevantdetutsträckning är omsom

dir. 1997:83.distansarbeteregleringen av

Övrigt

förslagdekonsekvenserekonomiskaredovisaskallUtredaren somav
utredarenskallminskade inkomstermedförförslagenfram. Omläggs

ñnansieringsförslag.ange
kommittéersamtligadirektiv tillregeringensbeaktaskallUtredaren

dir. 1994:23,åtagandenoffentligautredaresärskildaoch prövaattom
redovisa1992:50,dir.konsekvenserregionalpolitiskaredovisa

förkonsekvenserredovisa1994:124,dir.jämställdhetsaspekter
och1996:49dir.brottsförebyggande arbetetoch detbrottsligheten

utredaresärskildaochkommittéervissatilltilläggsdirektiven om
1994:73.uppgiftslämnande dir.företagens

levnadskostnaderökadeförgäller avdragdetskall,Uppdraget när
denredovisasbostadsorten, senastarbete påtillfälligt änvid ortannan

september 1999.den 1övrigtoch imaj 199815 senast

Finansdepartementet
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enligt-lydelseinkomstskattelagenkap.12

lagrådsremiss

lagrådetsinhämtabeslutatseptember 1998 atthar den 3Regeringen
frånutgåttVi har97/79.Fidnrinkomstskattelagtillförslagiyttrande

gällande rätt.lagrådsremisseni utgörlydelseinkomstskattelagensatt
innebärförslagvårtbakgrund attochhärtill attMed hänsyn mot av

hurviredovisaromarbetats,inkomstskattelagenkap.12delarstora av
lagrådsremissen.ikapitlet utformatsdet

i tjänstskall drasVad12 kap. avsom

drasskallinkomsterbibehållaochförvärvaförUtgifter somavatt
kap.eller 59eller i 9kapiteli dettanågotintekostnad annat angesom

utgifterandraockså vissabestämmelserfinnskapitel attdettaI om
skall drastjänstensamband medhar av.som

inkomstslagetibestämmelsernatillämpastjänstinkomstslagetI
näringsverksamhet om

2i 16 kap.representationförutgifterföravdrag-
ochi kap. 17mervärdesskatt 16-

och 20 §§.kap. 19skatt i 16utländskföravdrag-

avdragsrätteniInskränkningar

Beloppsgränser

2 §
någonskall drasparagraferföljande utaniUtgifter avavsessom

utgifternämligenbegränsning,beloppsmässig
§§,enligt 5-17vid tjänsteresor-

enligtbosättningdubbelvidellerarbetetillfälligtvid ortannan-
och 30 §§,18-22

och §§,30enligt 24för hemresor-
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för egenavgifter enligt 35 och-
i hobbyverksamhet enligt 36-

Utgifter för inställelseresor enligt 25 § och för mellan bostadenresor
och arbets- utbildningsplatsensamt enligt 26-30 skall dras baraav
till den del kostnaderna under beskattningsårett sammanlagt överstiger

Övriga7 000 kronor. utgifter skall dras bara till den del kostnadernaav
under beskattningsåret sammanlagt överstiger 1 000 kronor.

Kostnader skattefriavissamotsvararsom ersättningar

3 §
Om den skattskyldige får sådan kostnadsersättning enligtsom

11 kap. 21 eller 28 § inte skall skall de kostnadertas upp, som
ersättningen avseddär täcka inte drasatt av.

Utgifter täcks sådana ersättningar till utländskasom forskareav som
enligt kap.11 22 och 23 §§ inte skall skall inte hellertas drasupp av.

Skattskyldiga med sjöinkomst

4 §
Skattskyldiga har sjöinkomst har inte till avdragrättsom som avses

i 6-24 vid tjänstgöring ombord. Sådana skattskyldiga ha sittanses
tjänsteställe på det fartyg där de arbetar.

Tjänsteresor med bil eller förmånsbilegen

5 §
Utgifter för tjänsteresor med bil skall dras med krona1 ochegen av

50 för varjeöre kilometer.
Om skattskyldig använder sin formânsbil fören tjänsteresor och

betalar samtliga utgifter för drivmedel förenadeär medsom resorna,
skall utgifter för dieselolja dras med 50 för varje kilometeröre ochav
utgifter för drivmedel medannat 80 för varje kilometer.öre

Ökade levnadskostnader vid tjänsteresor

6 §
Ökade levnadskostnader den skattskyldige har på grundsom attav

han i tjänsten vistas utanför sin vanliga verksamhetsort, skall dras iav
den utsträckning följer 7-17 §§. Avdrag skall barasom vidgörasav

förenadeär med övernattningresor som utanför den vanliga
verksamhetsorten. Som ökade levnadskostnader räknas utgifter för logi,
kostnadsökning för måltider diverse småutgifter.samt
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tillförlagtvaritverksamhetsortenvanligadenutanförarbetetNär
ökadeskall deföljd,imånaderunder än tre enort mersamma

§§.i 17-21bestämmelsernaenligtstället drasilevnadskostnadema av
påberoruppehåll attbarabrutentjänsteresalöpande somEn avanses

veckor.fyraminstundertillförläggsarbetet ortannanen
dentraktamente,betalarlikställs utarbetsgivare omMed somannan

honom.utförs förarbetetdelenhuvudsakliga av

tjänsteställeochverksamhetsortVanlig

§7
frånkilometerinom 50områdeverksamhetsortvanlig ettMed avses

tjänsteställe.skattskyldigesden
område inomocksåbehandlas ettverksamhetsortvanligSom

bostad.skattskyldigesdenfrånkilometer50

8 §
huvuddelenutförskattskyldigedenplats därdenTjänstestället avär

arbetsplatserellerförflyttningunderdettaUtförs somarbete.sitt
hämtarskattskyldigedendärplatsregel deniväxlar,tidenhela anses

sinaavslutarochförberederellerarbetsmateriallämnaroch
tjänsteställe.arbetsuppgifter som

vadenligtplatsvarjetid påbegränsadpågår somarbetetOm en
ochanläggningsbranschenochbyggnads-inomarbetenför vissagäller

tjänsteställe.bostadenbranscher,liknande somanses
tjänsteställe. DetsammabostadenreservofficerareFör somanses

iuppdragstagareliknandeandraochjurymännämndemän,förgäller
skattenämndhyresnämnd,förvaltningsdomstol,domstol, allmänallmän

arrendenämnd.eller

§9
någonvidtid arbetarbegränsadunderskattskyldig avEn som

EuropaskolomavidellerellerinstitutionerunionensEuropeiska organ
frånarbetetförlönenhuvudsakligafår den annanensommen

sitthaårlängstunderdetbegär trehanarbetsgivare omanses --
arbetsgivare.sistnämndatjänsteställe hos

förstycketandra§inte 7tillämpasskattskyldigsådan enFör en
arbetsortenbostad på om

tjänsteutövningen,påenbartoch berortillfälligbostaddenna är-
och

permanentbostad.skattskyldige harden annanen-
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Maximibelopp och normalbelopp

10 §
Vid beräkningen avdraget används för tjänsteresa i Sverigeav ett

maximibelopp och för tjänsteresa utomlands normalbelopp.ett
Avdraget beräknas för hel eller halv dag

Som hel dag behandlas också avresedagen påbörjas föreom resan
klockan 12.00 och hemresedagen avslutas efter kl. 19.00.om resan
Som halv dag behandlas avresedagen påbörjas kl. 12.00 ellerom resan

och hemkomstdagen avslutas kl. 19.00 eller tidigare.senare om resan

11 §
Maximibeloppet 0,5är prisbasbeloppet, avrundatprocent tillav

tiotal kronor.närmaste
Normalbeloppet för varje land den normala ökningenmotsvarar av

levnadskostnadema under hel dag för frukost, lunch och middagen
består pårätt normal standardsom restaurang förav en samtav

småutgifter. Om det finns särskilda skäl, får nonnalbeloppet avse
kostnadsökning för måltider på bättre standard.restaurangen av

Vistelse i landän ettmer

12 §
Om den anställde under tjänsteresa dag uppehåller sig ien samma

land bestämsän avdraget efterett vad gäller för vistelsemer i detsom
land där han uppehållit sig den längsta delen dagen 06.00-24.00.av

Utgift för logi

13 §
Utgift för logi skall dras Kan den skattskyldige inte visa utgiñen,av.

skall beloppett ersättning från arbetsgivarenmotsvararsom
nattraktamente dras sådantI fall skall dock inte halvtänav. ettmer
maximibelopp dras vid tjänsteresa inatt Sverige och halvtper ettav
normalbelopp vid tjänsteresa utomlands.

Kostnadsökningen för måltider och småutgifter

14 §
Om den skattskyldige fått ersättning för kostnadsökning för måltider

och smâutgifter dagtraktamente för tjänsteresa i Sverige, skall etten
belopp ersättningen drasmotsvarar varjeFör hel dagsom tagitsav. som
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till högstuppgådockskall avdraget ettforanspråki resan
maximibelopp.halvtdag till högstvarje halvoch förmaximibelopp ett

kostnadsökningensammanlagdadenskattskyldigeVisar den att
ochibeskattningsåretundersamtliga tjänsteresorunder sammaen

förstaenligtberäknatsammanlagda avdraget,detvarittjänst större än
faktiskadenbeloppställetskall i motsvararstycket, ett som

draskostnadsökningen av.

§15
utomlands,för tjänsteresadagtraktamenteskattskyldige fåttdenOm

dagvarje heldras Förersättningenbeloppskall motsvararett av.som
till högstuppgådockavdragetskall ettföranspråktagits i resansom

nonnalbelopp.halvthögstdag tillvarje halvförnonnalbelopp och ett
tjänsteresaunderkostnadsökningenskattskyldigedenVisar att en

ställetskall istycket,enligt förstaberäknat ettavdraget,varit större än
draskostnadsökningenfaktiskadenbelopp motsvarar av.som

16 §
. sannoliktfått dagtraktamenteinte gör attskattskyldigedenOm men

skall avdragsmåutgifter,ochmåltiderkostnader förhaft ökadehan
ivid tjänsteresamaximibelopphalvtmedvarje hel dagfor ettgöras

utomlands.tjänsteresavidnonnalbelopphalvtoch medSverige ett

kostförmånergrundpåavdragA/inskat av

17 §
skall minskas6-16enligtlevnadskostnaderför ökadeAvdrag

gällerskattskyldige fått. Dettadenkostformånervärdetmed somav
enligttransportmedelallmännapåkostfönnånersådanadock inte som

skallintekap. 2 §11 tas upp.

Ökade på ellertillfälligt arbete ortlevnadskostnader vid annan
bosättningvid dubbel m.m.

påTillfälligt arbete ortannan

18 §
har sittskattskyldigeÖkade dengrundlevnadskostnader på attav

baraskall drasbostadhar sindär hanarbete på änort omavannanen
tid,kortarearbetet avser en

till sintidsbegränsatändåkortvarigt naturinte ärarbetet är men
den tidigaretillanknytningfastkräverdetsådanteller att en

bostadsorten,
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arbetet skall bedrivas på flera olika platser, eller
det någon anledning inte skäligen kan ifrågasättasav annan att

den skattskyldige bör flytta till arbetsorten.

Dubbel bosättning

19 §
Ökade levnadskostnader skall dras denäven skattskyldige påav om

grund sitt arbete flyttat till bostadsort, bostad förav denen ny om en
skattskyldige, dennes make, sambo eller familj behållits på den tidigare
bostadsorten och sådan dubbel bosättning skälig på grundär av

makens eller sambons förvärvsverksamhet,
svårigheter skaffa fast bostad arbetsorten,att elleren
någon särskild omständighet.annan

Ytterligare förutsättningar för avdrag

20 §
Ökade levnadskostnader enligt och18 19 skall dras baraav om

den skattskyldige övernattar arbetsorten och avståndet mellan
bostadsorten och arbetsorten längre 50 kilometer.är än

Ökade levnadskostnader enligt 18 § skall dras under längst två årav
och enligt 19 § under längst år för gifta och sambor ochtre längst årett
for övriga skattskyldiga. denI angivna tiden skall sådan tid räknas
under vilken ökade levnadskostnader dragits enligt bestämmelserna iav
6-17 §§.

Ökade levnadskostnader skall dock dras för längre tidav om
anställningens eller andra särskilda skälnatur talar för det.

Beräkningen avdragenav

21 §
Ökade utgifter för logi skall dras med beloppett motsvararav som

den faktiska utgiften. tjänsteresorFör har pågått under längre tidsom
månaderän gäller dock bestämmelsernatre i 13 logiutgiften inteom

kan visas.
Kostnadsökning for måltider och småutgifter på arbetsorten skall

dras antingen med den faktiska kostnadsökningen eller beräknadav
enligt schablon. Den schablonmässiga kostnadsökningen beräknas för

skattskyldiga under de första månaderna vistelsentre gjortsom av
enligtavdrag 6-17 och fortfarande får kostnadsersätming frånsom

arbetsgivaren, till beloppett denna -ersättning, dockmotsvararsom
högst 70 maximibeloppet helprocent dag arbetsorten ligger iav per om
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arbetsortenhel dagnormalbeloppetoch 70Sverige procent omperav
utomlands,ligger

enligtavdragSverigeiarbetsorten görmedskattskyldiga som
förstaunder dedaghelmaximibeloppet tretill 5018 procent perav

helmaximibeloppetoch till 30vistelsenmånaderna procent peravav
därefter,dag

enligtavdragutomlandsarbetsorten görmedskattskyldiga som
förstadedag underhelnormalbeloppet tretill 5018 procent perav

helnormalbeloppettilloch 30vistelsenmånaderna procent peravav
ochdärefter,för tidendag

heltill 30enligt 19avdrag procentskattskyldiga gör4. persom
tillochSverigeiliggerarbetsortenmaximibeloppetdag omav

liggerarbetsortennormalbeloppethel dag30 procent omavper
utomlands.

koszförmånergrundMinskning på av

§22
minskasskall18-21levnadskostnader enligtför ökadeAvdrag

skattskyldige.tillhandahållits denkostförmånermed värdet somav
transportmedelallmännapåkostförmånerinte sådanagäller dockDetta

skallinteenligt kap. 2 §11 tas upp.som

skolgångUtgifter för barns

§23
förtill avdragutomlands harvistelse rättskattskyldig vidOm en

skall utgifter§§,enligt 6-17viss tidunderlevnadskostnaderökade en
drastidunderskolgånggrundläggandemedföljande barnsför samma

av.

Hemresor

24 §
påvistas änsitt arbetegrund ortskattskyldig påNär annanenaven

drasför hemresorutgifterskallfamilj bor,hanshan ellerden där av,
längrearbetsorten änochhemorten ärmellanavståndetom
vecka ochhemresaför högstskallAvdragkilometer. göras50 peren

unionensEuropeiskamellanellerinomutgifter förförbara resor
EES-ländema.ellermedlemsländer

färdsättet.billigasteför detutgiftenefterberäknasskallAvdraget
alltidskall docktågresautgifter förochflygresautgifter förSkäliga

dras av.



242 Bilaga 2 SOU 1999:94

Om det saknas godtagbara allmänna kommunikationer, skall utgifter
for med bil eller med den skattskyldiges förmånsbilresa drasegen av
med det belopp gäller för mellan bostaden och arbetsplatsensom resor
enligt 27 och 29 §§. Detta gäller också den förmånsbilanväntsom en

hans sambo eller närstående till honomsom inte han själven ärmen
skattskyldig för.

Inställelseresor

25 §
Utgifter för särskilda inom eller mellan Europeiska unionensresor

medlemsländer eller EES-ländema i samband med den skattskyldigeatt
börjar eller slutar tjänst skall dras. Bestämmelserna i 24 § andraen och
tredje styckena tillämpas också för sådana avdrag.

Arbetsresor

26 §
Skäliga utgifter för mellan bostaden och arbetsplatsenresor

arbetsresor skall dras arbetsplatsen ligger på sådant avståndav, om ett
från den skattskyldiges bostad han behöveratt använda och haräven

någotanvänt transportmedel.

27 §
Utgifter for arbetsresor med bil skall dras avståndetegen av om

mellan bostaden och arbetsplatsen minst fem kilometerär och det klart
framgår den skattskyldigeatt använda bilatt i stället förgenom egen
allmänna transportmedel regelmässigt tidsvinstgör på sammanlagten
minst två timmar.

Utgifter för arbetsresor med bil skall dras också bilenegen av om
används i tjänsten minst 160 dagar under året. Om den används i
tjänsten minst 60 dagar under året, skall kostnadema dras för alla deav
dagar bilen i tjänsten.använts Att bilen används i tjänstensom beaktas
dock bara körsträckan minst 300 milär år.om per

Avdrag skall med kronagöras l och 50 for varje kilometer.öre
Utgifter för bro- och färjeavgifterväg-, skall också dras av.

28 §
Bestämmelserna i 27 § första stycket tillämpas inte allmännaom

transportmedel saknas.
Bestämmelserna i 27 första-tredje§ styckena tillämpas inte för

skattskyldiga på grund ålder, sjukdom eller handikapp tvingassom av
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tvingasskattskyldigaförhellerintetillämpas sombil. Deanvända egen
last.skrymmandegrundbilanvända större aven

29 §
skallförmånsbilmed sinarbetsresorskattskyldiga görFör som

första,§i 27bestämmelsernaenligtdrasarbetsresorförutgifter av
med 50 öredieselolja drasförUtgifterstyckena.fjärde avochandra

med 80drivmedel öreförutgifter peroch annatkilometerper
förmånsbilmeddenockså görgäller enDetta resornakilometer. som

självhaninte ärtill honomnärståendeellersambo menhans ensom
för.skattskyldig

omstruktureringvidutbildningför m.m.Utgifter

§30
ellerutbildningförmånskattefri annanharSkattskyldiga avsom

för26-29och§enligt 2avdragtillhar17 §kap. rättenligtåtgärd 11
ellerutbildningenförplatsenochbostadenmellanförutgifter resor
ochsådanabådeförutgifterharskattskyldige resordenåtgärden. Om

destycketandrai §2begränsningen avseskallarbetsresor,
utgifterna.sammanlagda

ökadeförersättningfårstycketi förstaskattskyldigaOm avsessom
föravdragskall görashemresor,förutgifterförochlevnadskostnader

skattskyldigaförgällerreglerdeenligtlevnadskostnaderökade som
förAvdraget24enligthemresorförutgifteroch för§i 18avsessom

uppburensigöverstigaintedockfårlevnadskostnader vareökade
i 21schablonbeloppdeellerersättning angessom

efteråretförstaeftertidförinteskall görasAvdrag
utgång.uppsägningstidens

skyddskläderochSkyddsutrustning

§31
förbehövsskyddskläderochskyddsutrustningför somUtgifter

hjälmar,blandskyddsutrustning annatMedskall dras avsestjänsten av.
Medstålhätta.medskorochhörselskyddskyddsglasögon,

skyddsegenskapersärskildaharklädersådanaskyddskläder somavses
kylaellervärmeellerskador väta,mekaniska motfrätande ämnen,mot

klimatförhållanden.påberor änhuvudsakligen annatsom
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Förluster på grund redovisningsskyldighetav

32 §
Förluster på grund ersättnings- eller återbetalningsskyldighetav för

medel den skattskyldige redovisningsskyldigärsom för i sin tjänst
skall dras Detta gäller dock inteav. ersättnings- ellerom
återbetalningsskyldigheten beror på den skattskyldigeatt har
förskingrat medel eller begått något brott.annat

Pensionsutgifter

33 §
Avgifter den skattskyldige betalar i sambandsom med tjänsten för

sin eller efterlevandes pensioneringegen på lsättannat än genom
försäkring, skall dras bara pensioneringen utformadär såav denom att

pöverensstämmer med villkoren i 57 kap. 4-16 för ien
pensionsförsäkring.

Avgifter till arbetslöshetskassa m.m.

34 §
Avgifter till svensk arbetslöshetskassa skall dras Om avdrag kanav.

komma i fråga i flera inkomstslag, skall de dras i det inkomstslagav
där intäkterna är störst.

Avdrag skall göras föräven avgifter till utländsken
arbetslöshetskassa eller motsvarande avgifter enligt utländsk statsen

för förmånersystern vid arbetslöshet, inkomst arbete i det landetom av
skall i inkomstslagettas tjänst under beskattningsåretupp och utgiften
inte skall dras enligt 61 kap. 6 Avdrag skallav baragöras demav

obegränsatär skattskyldiga undersom beskattningsåret. Om de är
obegränsat skattskyldiga bara under del beskattningsåret skallen av
avdrag förgöras avgifter den tiden.som avser

Egenavgifter

35 §
Debiterade egenavgifter skall dras till den del de inkomsterav avser

i inkomstslaget tjänst. Om avgifterna ned skallsätts motsvarande
belopp i inkomstslagettas det beskattningsår dåupp debiteringen
ändras.

Vidare skall avdrag förett göras egenavgiftema för beskattningsåret
med högst 25 underlagprocent ett beräknas enligtav tredjesom
stycket. Avdraget skall dock högst 20 denvara procent om
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dåellerfyllt år65ingångbeskattningsåretsvidantingenskattskyldige
eller döttålderspensionhelfåtthela åretunderfyllt år65inte men

följandedetbeskattningtillåterförasskallAvdragetunder året.
beskattningsåret.

lagenkap. 6 §enligt 2intäktersådanaUnderlaget utgörs somav
inkomstålderspension annatinkomstgrundad är1998:674 avom

frånskall draskostnadermed andraminskadeförvärvsarbete avsom
medochstycketandraiavdragsådantintäkterdessa än avsessom

iersättningarliknanderehabiliteringspenning ochochsjuk- avsessom
nämnda lagen.i denförsta stycket 4kap. 6 §2

Hobbyverksamhet

36 §
skallintesjälvständigtbedrivsverksamhetvarjeFör men somsom

kostnadernaföravdragfårnäringsverksamhetinkomstslagettillräknas
beloppmed än motsvararintebeskattningsåret störreunder göras som

intäkter.årets
underkostnadernaförskall avdragverksamhet ävengörassådanI

detöverstigitdel dessatill denbeskattningsårenföregående femde
intef°ar dockAvdragtidigare.drasoch inte kunnatintäkterårets av

avdragefterintäkternaåterstårvadbeloppmed högre ängöras avsom
kostnader.för årets
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föreslageninkomstskattelagenkap.12 -

lydelse

anledningmedfårinkomstskattelagenkap.lydelse 12den avDetta är
ändringarna.föreslagnautredningdennade i

tjänstiskall drasVad12 kap. avsom

drasskallbibehålla inkomsterochförvärvaförUtgifter somavatt
kap.eller 59eller i 9kapiteli dettainte någotkostnad annat angesom

utgifterandravissaocksåbestämmelserkapitel finns attdettaI om
skall drastjänstensamband medhar av.som

inkomstslagetibestämmelsernatillämpastjänstinkomstslagetI
näringsverksamhet om

i kap. 2representation 16förutgifterföravdrag-
ochkap. 17mervärdesskatt i 16-

och §§.20kap. 19i 16utländsk skattföravdrag-

avdragsrätteniInskränkningar

Beloppsgränser

2 §
någondrasskallparagraferföljande utaniUtgifter avavsessom

utgifternämligenbegränsning,beloppsmässig
enligt 5tjänsteresaanledningmed av-

§§,och 3015-18enligtarbete påtillfälligtvid ortannan-
§§,enligt 19-22bosättningdubbelvid-

och §§,30enligt 24för hemresor-
enligt 25inställelseresorför-

ochegenavgifter enligt 35för-
enligt 36hobbyverksamheti-
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Utgifter för mellan bostaden och arbets-resor samt
utbildningsplatsen enligt 26-30 skall dras bara till den delav
kostnadema under beskattningsårett sammanlagt överstiger 7 000

Övrigakronor. utgifter skall dras bara till den del kostnaderna underav
beskattningsåret sammanlagt överstiger l 000 kronor.

Kostnader skattefriavissamotsvarar ersättningarsom

3 §
Om den skattskyldige får sådan kostnadsersättning enligtsom

l1 kap. 21 eller 28 inte§ skall skall de kostnadertas upp, som
ersättningen avseddär täcka inte drasatt av.

Utgifter täcks sådana ersättningar till utländska forskaresom av som
enligt 11 kap. 22 och 23 inte skall skall inte heller drastas upp av.

Skattskyldiga med .sjöinkomst

4 §
Skattskyldiga har sjöinkomst har inte till avdragrättsom som avses

i 10-24 vid tjänstgöring ombord. Sådana skattskyldiga ha sittanses
tjänsteställe på det fartyg där de arbetar.

Tjänsteresa

5 §
Med tjänsteresa den skattskyldige i tjänstenatt befinner sigavses på

någon plats tjänstestället.änannan
tjänsteresaEn kan pågå kortare tid eller tidsbegränsad till sinvara

natur.

Tjänsteställe

6 §
Tjänstestället den plats därär den skattskyldige utför huvuddelen av

sitt arbete. Utförs detta under förflyttning eller på arbetsplatser som
hela tiden växlar, i regel den plats där den skattskyldige hämtaranses
och lämnar arbetsmaterial eller förbereder och avslutar sina
arbetsuppgifter tjänsteställe.som

Om arbetet pågår begränsad tid på varje plats enligt vaden som
gäller för vissa arbeten inom byggnads- och anläggningsbranschen och
liknande branscher, bostaden tjänsteställe.anses som

För reservofficerare och instruktörer inom frivillig försvars-
utbildning bostaden tjänsteställe. Detsammaanses gäller försom
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i allmänuppdragstagareliknandeoch andranämndemän, jurymän
skattenämnd ellerhyresnämnd,förvaltningsdomstol,allmändomstol,

arrendenämnd.
vid någontid arbetarbegränsadunderskattskyldigEn avensom

Europaskolomaeller videllerinstitutionerunionensEuropeiska organ
arbets-frånför arbetetlönenhuvudsakligafår den annanensommen

tjänsteställesittår halängstunderdethan begärgivare treanses om --
intetillämpasskattskyldigsådanarbetsgivare. Försistnämndahos en

arbetsortenbostad påförandra stycket11 § omen
tjänsteutövningen,enbart påberortillfällig ochbostaddenna är-

och
permanentbostad.harskattskyldigeden annanen-

förmånsbilellerbilmedTjänsteresor egen

§7
ochmed krona1skall drasbilmedUtgifter för tjänsteresor avegen

kilometer.för varje50 öre
ochför tjänsteresorfönnånsbilsinanvänderskattskyldigOm en

medförenadedrivmedelförsamtliga utgifter ärbetalar resorna,som
ochvarje kilometerförmed 50dieselolja drasutgifter för öreskall av

varje kilometer.förmeddrivmedel 80utgifter för öreannat

levnadskostnaderför ökadeAvdrag

8 §
logi,forutgifterräknaslevnadskostnaderökadeSom

småutgifter.diversemåltiderkostnadsökning för samt
helhel dag. Somberäknas förlevnadskostnaderökadeförAvdrag
och14.00klockanpåbörjas föreavresedagenbehandlasdag om resan

tjänsteresakl. 14.00. Enefteravslutashemresedagen somresanom
skallföre kl. 14.00följande dagavslutasochefter kl. 14.00påbörjas

hel dag.behandlas som en

Maximibeloppet

§9
användslevnadskostnaderökadeföravdragetberäkningenVid av

land.respektivemaximibelopp förett
prisbasbeloppet,0,5SverigeMaximibeloppet för procentär av

tiotal kronor.tillavrundat närmaste
normaladenlandvarjeförMaximibeloppet motsvararannat

lunchför frukost,hel daglevnadskostnadema underökningen enav
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och middag består pårätt normalsom restaurang standardav en av
för småutgifter. Omsamt det finns särskilda skäl, får maximibeloppet

enligt detta stycke ökade utgifter för måltider påavse restaurangen av
bättre standard.

Ökade levnadskostnader vid tjänsteresor

Förutsättningar för avdrag

10 §
Ökade levnadskostnader den skattskyldige har på grundsom attav

han vid tjänsteresa vistas utanför sin vanliga verksamhetsort, skall dras
i den utsträckning följer 11-14 §§. Avdragav skall barasom görasav

vid förenadeär med övernattning utanförresor densom vanliga
verksamhetsorten.

löpandeEn tjänsteresa bruten bara uppehåll beror påanses av som
arbetet förläggs tillatt plats utanför den tillfälliga verksamhetsortenen

under minst fyra veckor.
Med arbetsgivare likställs betalar traktamente, denutannan som om

huvudsakliga delen arbetet utförs för honom.av

Vanlig och tillfällig verksamhetsort

11 §
Med vanlig verksamhetsort område inom 50 kilometerett frånavses

den skattskyldiges tjänsteställe.
Som vanlig verksamhetsort behandlas också område inom 50ett

kilometer från den skattskyldiges bostad.
Med tillfällig verksamhetsort område inom 30 kilometerettavses

från den plats där den skattskyldige utför huvuddelen sinaav
arbetsuppgifter under den inledande tiden tjänsteresan.av

Vistelse i landän ettmer

12 §
Om den anställde under tjänsteresa dag uppehåller sig ien samma

land bestämsän avdragetett efter vad gällermer för vistelse i detsom
land där han uppehållit sig den längsta delen dagen 06.00-24.00.av
Vid sådan tjänsteresa i 8 § andra stycketen tredje meningensom avses
bestäms avdraget i stället efter vad gäller för vistelse i det land därsom
han uppehållit sig den längsta delen tjänsteresan 14.00-24.00 ochav
06.00-14.00.
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logiUtgift för

13 §
utgiften,visaskattskyldige intedenskall dras KanlogiUtgift för av.
drasmaximibelopphalvt nattskall belopp ett av.motsvarar perett som

småutgifierochmåltiderförKostnadsökningen

§14
antingenskall drassmåutgifterochmåltiderförKostnadsökning av
faktiskadenmedellerschablonenligtberäknasbeloppmed ett som

kostnadsökningen.
varje dagförberäknaskostnadsökningenschablonmässiga somDen

förstaunder demaximibelopphelt tretillföranspråkitagits ettresan
undermaximibelopphelttill 70tjänsteresan,månaderna procent avav

helttill 50ochbortovaro procenttill två årsframdärefter ochtiden av
därefter.tidenförmaximibelopp

kostnadsökningensammanlagdadenskattskyldigeVisar den att
ochibeskattningsåretunderSverigeisamtliga tjänsteresorunder en

enligtberäknatavdraget,sammanlagdadetvarittjänst större änsamma
faktiskadenbeloppskall motsvararstycket,andra ett som

kostnadsökningen dras av.
tjänsteresaunderkostnadsökningenskattskyldigeVisar den att en

skallstycket,andraenligtberäknatavdraget,varitutomlands änstörre
draskostnadsökningenfaktiskadenbelopp av.motsvararett som

denkosttörmånervärdetmedminskasskallAvdraget somav
påkostförmånersådanaintedockgällerfått.skattskyldige Detta

skallintekap. 2 §enligt 11 tastransportmedelallmänna upp.som

påÖkade arbete orttillfälligtvidlevnadskostnader annan

avdragförFörutsättningar

§15
sittharskattskyldigeÖkade dengrundlevnadskostnader på attav

deniskall drasbostadsinhan hardärpåarbete än av,ortannanen
bara§§,16-18följerutsträckning omavsom

tid,kortarearbetet avser en
till sintidsbegränsatändå natur,kortvarigt ärintearbetet är men

ellerplatser,olikaflerabedrivas påskallarbetet
ifrågasättaskanskäligeninte attanledningnågondet annanav

arbetsorten.tillflyttaskattskyldige börden
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16 §
Ökade levnadskostnader skall dras bara den skattskyldigeav om

övernattar på arbetsorten och avståndet mellan bostadsorten och
arbetsorten längreär 50 kilometer.än

Utgift för logi

17 §
Ökade utgifter för logi skall dras med beloppettav motsvararsom

den faktiska utgiften. Kan den skattskyldige inte visa utgiften, skall ett
belopp halvt maximibeloppmotsvarar ett drassom nattper av.

Kostnadsökningen för måltider och småutgifter

1s§
Kostnadsökning för måltider och småutgifter på arbetsorten skall idras antingen med den faktiska kostnadsökningenav eller med ett

belopp beräknas enligt schablon. Den schablonmässigasom
kostnadsökningen beräknas till 50 maximibeloppetprocent dagav per
under de första månadernatre vistelsen och till 30av procent av
maximibeloppet dag for tiden därefter.per

Avdraget skall minskas med värdet kostfönnåner denav som
skattskyldige fått.

Ökade levnadskostnader vid dubbel bosättning

Förutsättningar för avdrag

19 §
Ökade levnadskostnader skall dras i den utsträckning följerav, som
20-22 §§, den skattskyldige på grundav sitt arbete flyttatom tillav en
bostadsort och bostad för den skattskyldige,ny dennesom make,en

sambo eller familj behållits på den tidigare bostadsorten på grund av
makens eller sambons förvärvsverksamhet, eller
någon särskild omständighet.annan

20 §
Ökade levnadskostnader skall dras bara den skattskyldigeav om

övernattar på arbetsorten och avståndet mellan bostadsorten och
arbetsorten längreär 50 kilometer.än

Ökade levnadskostnader skall dras under längst år for giftatreav
och sambor och längst år för övriga skattskyldiga.ett
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för logiUtgifi

§21
beloppmed motsvararÖkade draslogi skall ettutgifter för somav

utgiften.faktiskaden

småutgifterochmåltiderförKostnadsökning

22 §
skallarbetsortensmåutgifter påochmåltiderförKostnadsökning

medellerkostnadsökningen ettfaktiskadenmedantingendras av
schablonmässigaschablon. Denenligtberäknasbelopp som

dag.maximibeloppettill 30beräknas procentkostnadsökningen perav
denkostförmånervärdetmedminskasskall somAvdraget av

skattskyldige fått.

skolgångför barnsUtgifter

23 §
föravdragtillutomlands har rättvistelsevidskattskyldigOm en

utgifterskall§§,enligt 10-14tidvissunderlevnadskostnaderökade en
tid drasunderskolgånggrundläggandemedföljande barns sammaför

av.

Hemresor

24 §
vistas på änortarbetesittgrundskattskyldig på annanenNär aven

mellanförutgifterskallbor,familjhansellerdär han resorden
dessamellan äravståndet orterdrasarbetsortenochhemorten omav,

hemresahögstförskallAvdrag göraskilometer. per50längre enän
liggerarbetsortenochbåde hemortenförutsättningunderoch attvecka

EES-ländema.medlemsländer ellerunionensEuropeiskai
fárdsättet.billigastedetforutgiftenefterberäknasskallAvdraget

alltidskall docktågresautgifter forochflygresautgifter förSkäliga
dras av.

utgifterskallkommunikationer,allmännagodtagbarasaknasdetOm
förmånsbil drasskattskyldigesdenmedellerbilmed avför egenresa

arbetsplatsenochbostadenmellanförgällerbeloppdetmed resorsom
förmånsbildenockså använtgäller§§. Dettaoch 29enligt 27 ensom

självhaninte ärtill honomnärståendeellersambohans menensom
skattskyldig för.
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Inställelseresor

25 §
Utgifter för särskilda i samband med den skattskyldigeattresor

börjar eller slutar tjänst skall dras under förutsättning bådeen attav
arbetsorten och hemorten ligger i Europeiska unionens medlemsländer
eller EES-ländema. Bestämmelserna i 24 § andra och tredje styckena
tillämpas också för sådana avdrag.

Om den skattskyldige får sådan kostnadsersättning enligtsom
kap.ll 25 inte§ skall skall de kostnadertas ersättningena ärupp, som

avsedd täcka inte drasatt av.

Arbetsresor

26 §
Skäliga utgifter för mellan bostaden och arbetsplatsenresor

arbetsresor skall dras arbetsplatsen ligger på sådant avståndettav, om
från den skattskyldiges bostad han behöver använda och haratt även

någotanvänt transportmedel.

27 §
Utgifter för arbetsresor med bil skall dras avståndetegen av om

mellan bostaden och arbetsplatsen minst fem kilometerär och det klart
framgår den skattskyldigeatt använda bil i stället förattgenom egen
allmänna transportmedel regelmässigt tidsvinstgör på sammanlagten
minst två timmar.

Utgifter för arbetsresor med bil skall dras också bilenegen av om
används i tjänsten minst 160 dagar under året. Om den används i
tjänsten minst dagar60 under året, skall kostnaderna dras för alla deav
dagar bilen i tjänsten. bilenanvänts Att används i tjänsten beaktassom
dock bara körsträckan minst 300 milär år.om per

Avdrag skall med krona1 ochgöras för50 varje kilometer.öre
Utgifter för bro- och färjeavgifterväg-, skall också dras av.

28 §
Bestämmelserna i 27 första§ stycket tillämpas inte allmännaom

transportmedel saknas.
Bestämmelserna i 27 första-tredje§ styckena tillämpas inte för

skattskyldiga på grund ålder, sjukdom eller handikapp tvingassom av
använda bil. tillämpasDe inte heller för skattskyldiga tvingasegen som
använda bil på grund skrymmandestörre last.en av



Bilaga 3 2551999:94SOU

29 §
förmånsbil skallsinmedskattskyldiga arbetsresorFör görsom

första,bestämmelserna i 27 §enligtarbetsresor drasutgifter för av
meddieselolja dras 50Utgifter förfjärde styckena. öreandra och av

drivmedel med 80föroch utgifterkilometer öreannat perper
förmånsbilmeddengäller ocksåkilometer. Detta gör enresornasom

han självintenärstående till honomsambo eller ärhans menensom
för.skattskyldig

omstruktureringvidför utbildningUtgifter m.m.

30 §
ellerutbildningskattefri förmånSkattskyldiga har annanavsom

förenligt och 26-29 §§till avdrag 2 §kap. haråtgärd enligt 17 §11 rätt
ellerför utbildningenoch platsenmellan bostadenutgifter for resor
ochbåde sådanautgifter förskattskyldige haråtgärden. denOm resor

destycketi andrabegränsningen 2 §arbetsresor, skall avse
utgifterna.sammanlagda

för ökadefår ersättningförsta stycketskattskyldiga iOm avsessom
förskall avdragutgifter för hemresor,levnadskostnader och för göras

för skattskyldigagällerenligt de reglerlevnadskostnaderökade som
förAvdragetenligt 24utgifter för hemresori och för15 §som avses

schablonbeloppöverstiga defår dock inteökade levnadskostnader som
i och 18 §§.17anges

efter uppsägnings-första åretför tid efterAvdrag skall inte göras
tidens utgång.

skyddskläderSkyddsutrustning och

31 §
förbehövsskyddskläderskyddsutrustning ochUtgifter för som

hjälmar,blandskyddsutrustningMedskall drastjänsten annatavsesav.
Medmed stålhätta.och skorhörselskyddskyddsglasögon,

skyddsegenskapersärskildaharsådana kläderskyddskläder somavses
eller kylamekaniska skador ellerfrätande väta, värmemotämnen,mot

klimatförhållanden.huvudsakligen beror på änannatsom

på redovisningsskyldighetgrundFörluster av

§32
föråterbetalningsskyldighetersättnings- ellergrundFörluster på av

sin tjänstredovisningsskyldig för iskattskyldigemedel den ärsom
ellerersättnings-dock integällerskall dras Detta omav.
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återbetalningsskyldigheten beror på den skattskyldige haratt
förskingrat medel eller begått något brott.annat

Pensionsutgifter

33 §
Avgifter den skattskyldige betalar i samband med tjänsten försom

sin eller efterlevandes pensionering sätt änannategen genom
försäkring, skall dras bara pensioneringen utformad så denär attav om

med villkorenöverensstämmer i kap.57 4-16 för en
pensionsförsäkring.

Avgifter till arbetslöshetskassa m.m.

34 §
Avgifter till svenska arbetslöshetskassa skall dras avdragOmav.

kan komma i fråga i flera inkomstslag, skall de dras i detav
inkomstslag där intäkterna är störst.

Avdrag skall för avgifter till utländskgöras även en
arbetslöshetskassa eller motsvarande avgifter enligt utländsk statsen

för förmåner vid arbetslöshet, inkomst arbetesystem i det landetom av
skall i inkomstslaget tjänst under beskattningsåret ochtas utgiftenupp
inte skall dras enligt 61 kap. 6 Avdrag skall bara demgörasav av

obegränsat skattskyldigaär under beskattningsåret. Om de ärsom
obegränsat skattskyldiga bara under del beskattningsåret skallen av
avdrag för avgifter den tiden.göras som avser

Egenavgifter

35 §
Debiterade egenavgifter skall dras till den del de inkomsterav avser

i inkomstslaget tjänst. Om avgifterna ned skall motsvarandesätts
belopp i inkomstslaget det beskattningsår då debiteringentas upp
ändras.

Vidare skall avdrag för egenavgiftema för beskattningsåretgörasett
med högst 25 underlag beräknas enligt tredjeprocent ettav som
stycket. Avdraget skall dock högst 20 denprocentvara om
skattskyldige antingen vid beskattningsårets ingång fyllt 65 år eller då
inte fyllt 65 år under hela året fått hel ålderspension eller döttmen
under året. Avdraget skall återföras till beskattning det följande
beskattningsåret.

Underlaget sådana intäkter enligt 2 kap. lagenutgörs 6 §av som
1998:674 inkomstgrundad ålderspension inkomstär annatom av
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frånskall draskostnadermed andraminskadeförvärvsarbete avsom
medochstycketandraiavdragsådantintäkterdessa än avsessom

iersättningarliknandeochrehabiliteringspenningsjuk- och avsessom
lagen.nämndadenstycket i4förstakap. 6 §2

Hobbyverksamhet

36 §
skallintesjälvständigtbedrivsverksamhetvarjeFör sommensom

kostnadernaföravdragfårnäringsverksamhetinkomstslagettillräknas
beloppmed än motsvararinte störrebeskattningsåret görasunder som

intäkter.årets
underkostnadernaförskall avdrag ävenverksamhet görassådanI

detöverstigitdessadeltill denbeskattningsårenfemföregåendede
dock inteförAvdragtidigare.draskunnatoch inteintäkterårets av

avdragefterintäkternaåterstårvadbeloppmed högre ängöras avsom
kostnader.för årets
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