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Deena uppsats har gjorts under den ayslutande delen av
redovisningsfordjupningen pa Ekonamlinjen vid Hogskolan i
Lulea.
Ned derma uppsats, som behandlar formaner i tjansten, vander vi oss dels till de studerande pa Ekonamli.njen, dels
till ovriga intresserade.
Vi will rikta ett stort tack till Mandor Naslund vid Lararhogskolan i Lulea, som offrat ti~iar av sin julledighet
for att hjalpa oss med var uppsats.
Vi will ocksa passa pa att tack.a Gota Thano, Beret Strand
och Lars-Helge Svensson vid Lansskattemyndigheten i Lulea,
som "sparkat igang" oss. Vidare riktar vi ett tack till
alla andra som gets oss stud under arbetets gang.
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Aina Johansson
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SUMMARY
As subject for our paper we have chosen taxation of fringe
benefits according to the legislation of 1987, which became effective in 1988. According to this legislation payment in kind is divided into two categories, staff welfare benefits and other benefits.
Both lcinds are tax deductible for the employer. For the
employee staff welfare benefits are exempt from taxation
while other emoluments in kind are subject to taxation if
their total value exceeds 600 Swedish Crowns.
Staff welfare benefits are e. g. free coffee, employees'
discounts and keep-fit exercises in recreation rooms own
or rented by the employer.
Free health and dental care are exempt from taxes except
the patient"s fee for dental care. The right for companies
to make deductions for private health care has been abolished. The employee will consequently not suffer any benefit taxation even if he should get private health care.
There is no benefit tax on free working clothes and free
uniforms. Clothes provided by the employer, which can be
used privately will on the other hand be subject to taxation.
There are clearly defined rules concerning gifts to the
staff. A keepsake that the employee might receive at fifty
or when finishing his employment must not exceed 6 000
Swedish Crowns in value. Christmas presents can not be
worth more than 250 Swedish Crowns. When celebrating anniv~rsaries the value of each jubilee gift to the employees must not exceed 750 Swedish Crowns. V.A.T. is included in these sums.
An employee using a holiday house belonging to his employer has received a taxable fringe benefit. The value
of the benefit differs between high seasons and low seasons (1 850 and 700 Swedish Crowns respectively).
The rules concerning the benefit value of free meals
allow a 40 per cent subsidy on the mean cost. This means
that the subsidy for one free meal a day must not exceed
40% x 33 SCr = 13:30 Swedish Crowns during the income year

of 1988.
Preliminary tax deduction shall be made for all sorts of
taxable payment in kind. Employer"s contributions shall
also be paid for them. Further the employer shall specify
the value of the payment in kind in the withholding statement.
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SANA~l~NF'ATTNING

Vi har valt att i var uppsats behandla beskattning av formaner i tjansten utifran 1987 ars lagstiftnir~g som borjade
galla inkomstaret 1988. Enligt derma lagstiftning delas
naturaformanerna upp i tva kategorier, personalvardsformaner och ovriga fornianer.
Bada grupperna ar avdragsgilla for arbetsgivaren. For den
anstallde ar personalvardsforn~anerna skattefria, medan ovriga naturaformaner ar skattepliktiga om deras sa~nanlagda
varde overstiger 600 kronor per ar.
Personalvardsfoz-maner ar t e x fritt kaffe, personalrabatt
och motion i lokaler sam arbetsgivaren tiger eller hyr
regelbundet.
Fri sjukvard och tandvard ar sk.attefria med undantag for
patientavgiften vid tandvard. Avdragsratten for foretag
slopas for privat sjukvard. Den anstallde drabbas rote av
Wagon formansbeskattning om han anda skulle fa privat
sjukvard.
Fria arbetsklader och fri uniform formansbeskattas rote.
Klader som kan anvandas privat blir daremot beskattade.
Det firms klara regler for gavor till personalen. Den anstallde kan fa en minnesgava som ar vard hogst 6 000 kronor
War han fyller 50 ar eller War han slutar sin anstallnir~g.
Julgava far vara yard hogst 250 kronor. Den anstallde kan
ocksa fa en jubileLunsgava vid foretagsjubile~n som far vara
yard hogst 750 kronor. Dessa belopp inkluderar mervardesskatt.
Om en anstalld utnyttjar en semesterbostad som tillhor arbetsgivaren blir formanen skattepliktig. Formansvardet ar
olika for attraktiva och mindre attraktiva perioder (1 850
resp 700 kr/vecka).
Reglerna om forn~ansvarde av fri kost anger att subventionen
skall hogst fa vara 40% av en genomsnittlig maltidskostnad.
For inkomstaret 1988 innebar detta'att det subventionerade
beloppet av en fri maltid per dag rote far overstiga 40% x
33:- = 13:30.
Preliminarskatteavdrag skall goras for samtliga skattepliktiga naturaformaner. Arbetsgivaravgifter skall ocksa betalas pa dessa. Arbetsgivaren skall vidare tinge naturaformanernas varde pa kontrolluppgiften.
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INLEDNING

1.1

Bakarund

En vedertagen definition av skatter ar "tvangsbidrag utan
direkt motprestation fran det allmannas sida" (L Edvardsson & A Eriksson, "Praktisk beskattningsratt" del 1, s 9).
Om en medborgare staller krav pa en direkt motprestation,
anvands i stallet begreppen avgifter. Politiska beslut ar
avgorande for hur stora de offentliga utgifterna blir och
hur de skall finansieras med skatter ochfeller avgifter.
Beskattningens syften ar att finansiera utgifterna for
den offentliga sektorn och att medverka till en inkomstoch formogenhetsutjamning i samhallet. Ursprungligen var
skatternas uppgift entydig. De skulle tacka de offentliga
utgifterna. I dag har kansKe tyngdpunkten forskjutits mot
deras vikt som politiskt instrument i olika ayseenden, i
fragor scm griller familjepclitik, fordelningspolitik,
reaionalpolitik, naringspoiitik, stabiliserings- och konjunkturpolitik o s v.
Den forsta progressiva inkomstbeskattningen i egentlig
mening infordes i Sverige 1Pi0, men ayskaffades tva ar
senare. Vi var annu inte mcgna for sadana "nymodigheter".
Annu tid?gare fanns grundskatterna, som kan sparas tillbaka till landskapslagarnas tid. Dessa grundskatter avskaffades helt 1903.
Ned rotter i 1500-talet fanns en skattetyp: "den allmanna bevillningen". Pa 1800-talet omfattade bevillningen
tre skatter. Den viktigaste kallades "avgift av lon,
egendom och rorelse m m" cch upptog beskattning fran
olika inkomstkallor.
Genom 1°02 ars Kungliga Forordning om inkomstskatt infordes en progressiv skatt med den skattskyldiges allmanna
sjalvdeklaration vid sidan av den allmanna bevillingen.
Med 1910 ars Kungliga Forordning om inkomst- och formogenhet~skatt infordes en modern inkomstskatt och den
allmanna bevillningen ayskaffades slutgiltigt.~
Genom wren har olika slag av formaner vuxit fram. Alla
kan inte varderas i pengar. Hit hor sociala formaner, dar
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Lodin, Lindencrona, Melz & Silfverberg, Beskattning av
inkomst och formogenhet, s 2
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en arbetstagare kan "belonas" av sin arbetsgivare for
fortjanstfulla insatser genom t ex en extra semestervecka,
tjanstledighet utan loneavdrag, frig arbetstider eller
forkortad arbetstid med full betalning. Har finns verkligen stort utrymme for uppfinningsrikedom. Dessa formaner
har aldrig berorts i skat~elagstiftning eller anvisningar,
kanske just pa grund av att de inte kan varderas i pengar,
och darigenom ar omojliga att beskatta.2
Varderingsbara formaner forekommer i samband med olika
inkomstslag. De ar emellertid allra vanligast vid inkomst
av tjanst, dar dessa formaner vanligtvis benamnes naturaformaner och dar de indelas i skattefria och skattepliktiga formaner.

1.2

Referensram

Vi skall i var uppsats oversiktligt beskriva omradet naturaformaner i tjansten. For att fa insikt i amnet har vi
till overvagande del anvant oss av sekundart material.
Utgangspunkt har varit betankanden av formansbeskattningskommitten dar man diskuterar eventuella forandringar av
reglerna om beskattning av de olika forn~Gnerna. I "Beskattning av naturaformaner I" (Ds Fi 1985:13) har kommitten behandlat fragan om skatteplikt for vissa sarskilda
formaner. Nan har aven foreslagit andrade principer for
vardering av kost- och bostadsform~n. I slutbetankandet,
"Beskattning av naturaformaner II" (Ds Fi 1986:27), har
formansbeskattningskommitten behandlat fragor kring reseoch sjukvardsformaner, inberaknat fragan om arbetsgivarens
ratt till avdrag vid taxering for kostnader for anstalldas
sjukvard. Vidare har kommitten tagit stallning till en utokad preliminarbeskattning av naturaformaner samt att berakningen av arbetsgivaravgifter betraffande formaner bor

samordnas med preliminarbeskattningen. Dessa betankanden
resulterade i regeringens proposition 1987/88:52 om nya
beskattningsregler for flertalet av formanerna och motiven
for dessa andringar. Skatteutskottets behandling av propositionen (SkU 1987/88:8) mynnade ut i ett forslag till
ny lagstiftning. Denna nya lagstiftning (SFS 1303-1312)
och RSV:s anvisningar till respektive forman har varit till
stor hjalp for vart arbete. RSV Dt 1987:12 tar upp vardering av forman av fri och delvis fri bil vid inkomst av
tjanst. RSV Dt 1987:28 behandlar rantetillagg for rantefria eller lagforrantade lan. RSV Dt 1988:10 tar upp saval skattefria som skattepliktiga naturaformaner och deras
behandling vid 1989 ars taxering. "Skatte- och taxeringsforfattningarna" (RSV 300 utg 9) visar den gallande
lagtexten medan "Handledning for taxering 1988" (RSV 301
utg 7) i forsta hand ar ett hjalpmedel vid tayering av

Johansson & ~ntonson, Formaner i tjansten, s 23
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formanerna. "Information till arbetsgivare" (RSV 304 utg
10) ger information om hur kontrolluppgiften skall ifyllas. For att fa kunskap om hur kallskatt och arbetsgivaravgifter skall beraknas, har vi studerat "Handbok
for arbetsgivare" (RSV 401 utg 5).
Vi har dessutom last bocker, dar forfattarna har behandlat skattefragorna ur olika synvinklar. I "Praktisk beskattningsratt" del I av L Edvardsson och A Eriksson och
i "Beskattning av inkomst och formogenhet" del 1 av S-0
Lodin, G Lindencrona, P Melz och C Silfverberg, liksom i
"Fringe Benefits" av P, Edberg, 0 Finetto och B Soderlind,
har vi funnit nagra historiska aspekter inom omradet beskattning. Hur den nya lagstiftningen, som borjade galla
1 januari 1988, kommer att verka vid taxeringen 1989 har
behandlats av J Johansson och J Antonson i "Formaner i
tjansten", F Nilsson och S Seth i "Lilla deklarationshandboken 1989" samt R Akelius i "Skatt och placeringar"

For att fa storre forstaelse for motiven till lagandringarna och vad de kommer att innebara, har vi dels
last rattsfall (RA 1981 1:63, R~ 1983 1:78 I-II, Ra 1984
1:40 II, RA Aa 164, RP, 1986 ref 44), dels artiklar (G
Axelsson "Hall gavan inom gransen", SAF-tidningen 88:39,
G Dackevall "Porsche kan bli billigare an Volvo", Teknikens Varld 88:6, L Malmberg "Beskattning av naturaformaOm bener", Svensk Skattetidning 88:5, E Reutersward
skattning av lontagares naturaformaner", Svensk Skattetidning 87:3.
"Forsakringar pa arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 1988" fran Svenska Arbetsgivareforeningen gav
oss underlag till behandlingen av sociala avgifter,
pensioner samt berakning av pensionsgrundande inkomst PGI.
For att komma igang med arbetet har vi fatt en del uppslag och annan hjalp fran Gota Thano, Lars-Helge Svensson och Bernt Strand vid Lansskattemyndigheten i Lulea.
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1.3

Problemomrade

Formaner i tjansten ar ersattning for utfort arbete som
utgar i annan form an kontanta medel. Denna typ av forman medfor alltid skatteplikt. Formaner som inte ar avsedda att vara en direkt ersattning for utfort arbete,
utan ett led i arbetsgivarens personalvard ar daremot
skattefria om de tillhandahalls pa arbetsplatsen och ar
av kollektiv natur.
Formaner utover lon, s k fringe benefits (fringisar) motsvaras av naturaformaner. Det ar en allmant spridd missuppfattning att "fringisar" ar skattefria formaner, for
de kan aven vara skattepliktiga och deklareras darmed som
inkomst av tjanst. Naturaformanerna har funnits sedan
slutet av forra seklet och de har hela tiden anpassats
till nya forutsattningar i takt med att samhalle, naringsliv och arbetsforhallanden forandrats. Lagstiftningen har
hela tiden legat efter i utvecklingen. Fran slutet av 1970talet bade naturaformanerna okat som ersattningsform. Allt
fler arbetstagare bytte kontantlon mot formaner. Skalen
for detta var ganska sjalvklara. Eftersom Sverige tillhor
den grupp lander som har varldens hogsta skattetryck, kunde detta byte ge ekonomiska fordelar for bada parter. Fordelen for arbetstagaren var att de skattepliktiga formanerna varderades lagt. Motsvarande fordel for arbetsgivaren var att de sociala avgifterna belastade endast en del
a v dessa formaner.
Eftersom arbetstagarna forsokte utnyttja reglerna for att
undga eller fa sankt skatt och arbetsgivarna forsokte undvika arbetsgivaravgifter, da dessa tiara togs ut pa vardet
av bil-, kost- och bostadsformanerna, sa urholkades
socialforsakringssystemet. En annan foljd skulle bli, att
de som valt naturaformaner i stallet for lon, skulle finna sig sta med lag ATP pa pensionsdagen, trots 30 ar eller mer i forvarvslivet.
RSV och riksdagen framforde av den anledningen onskemal om
att en parlamentariskt sammansatt kommitte skulle se over
reglerna. Regeringen utvidgade kommittens arbete till att
galla en allman oversyn av bestammelserna om beskattning
av formaner. Detta ledde till flera utredningsforslag. Det
forsta delbetankandet (Ds Fi 1984:23) gallde anstalldas
utnyttjande av arbetsgivaren tillhorig semesterbostad. Ett
ar senare var det dags for nasta delbetankande (Ds Fi
1985:13) som behandlade fragan om skatteplikt for vissa
sarskilda naturaformaner (gavor, fri uniform, motionsverksamhet, 600-kronorsregeln, kost- och bostadsformaner)
Kommittens slutbetankande kom i oktober 1986 (Ds Fi
1986:27) och behandlade bl a reseformaner, fri sjuk- och
halsovard, varderingsprinciper och arbetsgivarnas skyldighet att innehalla preliminar A-skatt och betala in arbetsgivaravgifter.
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Bortsett fran praktiska tillampningsproblem, fanns det ytterligare ett starkt skal att reformera naturaformansbeskattningen. Nar den forenklade sjalvdeklarationen kom,
kravdes att den skattskyldige och skattemyndigheterna hade tillgang till samma information.
Nya beskattningsregler for naturaformaner har inforts fran
arsskiftet 1987/88 och dessa har medfort skarpta regler
for saval arbetsgivare som arbetstagare. Av den anledningen
har vi valt att lagga tyngdpunkten i var uppsats vid dessa
nya beskattningsregler.

1.4

Svfte

* Att beskriva skattefria och skattepliktiga formaner.
* Att visa vilka skattepliktiga och skattefria formaner som
ar vanligast.
* Att beskriva hur skattefria och skattepliktiga formaner
anvands.
* Att klargora vilka lagregler och anvisningar som galley
for formaner efter de nya beskattningsreglerna fran arsskiftet 1987/88.

1.5

Avaransninaar

Vi hay i var uppsats behandlat foljande formaner:
Skattefria naturaformaner
*
*
*
*
*
*
*

Egentliga personalvardsformaner
Sedvanliga formaner inom yrket
Fri grupplivforsakring och fri gruppsjukforsakring
Fri halso- och sjukvard
Reseformaner
Sedvanliga gavor
Fria arbetsklader och fri uniform

Skattepliktiga naturaformaner
*
*
*
*
*

Forman av fri bil
Kostforman
Bostadsforman
Forman av fri semesterbostad
600-kronorsregeln

6

Ovriga skattepliktiga formaner
* Rantefria lan
* Studie- och konferensresor
* Tavlingsvinster
Vidare har vi undersokt hur preliminar A-skatt, sociala
avgifter och pensionsgrundande inkomst raknas fram och
varfor arbetsgivare maste lamna kontrolluppgift. Dessutom ingar ett litet kapitel om pensioner i var uppsats.

1.6

Be~ransninQ

Av sekretesskal ar det omojligt for oss att fa fram material for att kunna belysa inom vilka branscher de olika
formanerna ar vanligast!

1.7

Metod

I var uppsats skall vi oversiktligt behandla de vanligaste
formanerna i tjansten och hur de beskattas. Av den anledningen har vi studerat betankanden, propositioner, lagar
och anvisningar for att komma till klarhet om vilka problem so:n formansbeskattningen har medfort for skattemyndigheterna, arbetstagarna och arbetsgivarna. Vidare har vi
forsokt satta oss in i hur den nya lagstiftningen behandlar dessa problem. Bocker, tidningsartiklar och rattsfall
har hjalpt oss att forsta hur den nya lagstiftningen ar
tankt att fungera/kommer att fungera i praktiken.
Utifran detta material skall vi forsoka gora en oversiktlig sammanstallning over de vanligaste, formanerna i tjansten.
Vi kommer utifran dessa studier att behandla respektive
forman pa foljande satt:
- Vi kommer att ge en allman definition av formanen i
fraga.
- Var lagtexten finns och hur varderingsreglerna fungerar.
- Via rattsfall och tidskriftsartiklar kommer vi att forsoka fa fram hur de fungerar i praktiken.
- Vi kommer dessutom att visa hur arbetsgivaren behandlar
och redovisar dessa formaner.

SKATTEPLIKTIGA NATURAFORMP.NER

2.1

Forman av fri bil

2.1.1

Inledninq

Enligt RSV Dt 1987:12, definieras bilforman som "en forman att for privat bruk fa utnyttja bil som tillkommer
skattskyldig pa grund av anstallning eller uppdrag eller
av annan liknande grund". I finansdepartementets betankande fran 1986 (Ds Fi 1986:9) framgar att bilforman ocksa
foreligger i de fall, dar arbetsgivaren tillhandahaller
leasingbil.
Bilforman foreligger aven nar ett fordelaktigt hyresavtal
erhallits pa grund av den skattskyldiges medlemskap i en
forening. Likasa om den forhyrda bilen skall utnyttjas
for reklamandamal i betydande omfattning. Om bilens agare ar identisk med den skattskyldige, kan forman foreligga om bilen genom anstallning eller uppdrag har forvarvats fran arbetsgivaren eller genom det befintliga anstallningsforhallandet pa mycket formanliga villkor.
Bilforman foreligger ocksa i de fall dar arbetstagaren
endast utnyttjar bilen till korninq mellan bostad och arbetsplats. Alla bilar, som kan utnyttjas i huvudsak for
personbefodran, t ex latta lastbilar med skapkarosseri,
kan formansbeskattas.
Den lagstiftning som galler for bilformaner i dag, finns
i 42§ KL med fortydlinganden och varderingsregler i anvisningspunkt 2 till samma paragraf. Lag 17 december 1987
(nr 1303) ar den korrekta benamningen pa gallande lagregler. Dessa tradde i kraft den 1 januari 1988 och skall
tillampas forsta gangen vid 1989 ars taxering.
Fore den 1 januari 1987 var arbetsgivaren inte skyldig
att innehalla preliminarskatt for bilformaner. Han var
inte Keller skyldig att ange vardet pa bilformanen pa
kontrolluppgiften, utan endast bilmarke, typ, arsmodell
och den tid som formanen atnjutits. Tidigare var det
skattemyndigheternas uppgift att, med utgangspunkt fran
den skattskyldiges deklaration (korjournaler i forsta
hand), vardera formanerna. Detta var ett komplicerat
forfarande, som ofta ledde till tvister om varderingen.
Problemet bleu tiara storre och storre for skattemyndigheterna, for allt fler arbetstagare fick tillgang
till fri bil.
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1985 ars taxering inneholl 109 000 deklarerade bilformaner.
1987 ars taxering inneholl 178 181 deklarerade bilformaner.
Nar riksdagen varen 1985 beslutade om en forenklad sjalydeklaration for lontagare, uppkom onskemal om att aven
skattskyldiga med bilformaner skulle beredas tillfalle
att anvanda sig av detta forenklade system. Vad som kravdes var ett starkt schabloniserat system for att vardera
bilformanerna. Losningen bleu att arbetsgivare, med utgangspunkt fran RSV Dt 1986:28, skulle faststalla formansvardet, berakna arbetsgivaravgifter och innehalla
preliminarskatt for den skattskyldige. Dessutom skulle
formansvardet anges pa kontrolluppgiften.

2.1.2

Underlaa for formansvarderinq

Utgangspunkt for bilformansvardet ar nybilspriset i slutet av aret fore beskattningsaret for bilens grundmodell
(det enklaste utforande som bilen saljs i). Nybilspriserna faststalls av RSV och galler kalenderarsvis. De priser
som galler for 1988 faststalldes alltsa i slutet av 1987
och de finns angivna i RSV Dt 1987:12.
Dessa nybilspriser, som inkluderar mervardesskatt, tilllampas vare sig bilen leasats, kopts ny eller begagnad
eller kopts till lagre pris an nybilspriset. Arbetsgivarens faktiska anskaffningskostnad paverkar inte heller
underlaget for formansvarderingen. Om bilmodellen inte
langre salufors eller annu inte har borjat saluforas under slutet av aret fore beskattningsaret, anvander man
sig av nybilspriset pa en jamforbar bilmodell. I de fall
nagot uppskattat nybilspris ar omojligt att faststalla
for en bil, som inte saldes aret fore beskattningsaret,
skall i undantagsfall nybilspriset motsvaras av arbetsgivcrens anskaffningspris inkl. mervardesskatt for bilen.
For~bilmodeller som ar sex ar eller aldre, kan det vara
svart att bland de nya bilmodellerna Nitta jamforbara
bilar. Varderingen baseras i dessa fall pa 85~ av ett
genomsnittsvarde av nybilspriserna Nos de vanligaste
bilmodellerna. RSV har faststallt detta varde till 85 000
kronor for 1989 ars taxering.

i

i~
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2.1.3

Formansvarde av fri bil

Huvudregeln for berakning av formansvarde av fri bil ar
22% av nybilspriset for bilar yngre an tre ar (arsmodell
1986-1988). Om bilen ar aldre an tre ar (arsmodell 1984
och 1985) anvands i stallet 18% av nybilspriset. For bilar, som ar sex ar eller aldre, ar formansvardet 18% x
85 000 kronor. Formansvardet for en sadan bil for inkomstaret 1988 blir saledes 15 300 kronor.
Bilens alder faststalls alltid med utgangspunkt i arsmodellbeteckningen, oaysett nar bilen kopts ny.~

2.1.4

Extrautrustnin

Med extrautrustning ayses all extra utrustning som okar
grundmodellens pris och som har saraband med bilens funktion eller de akandes komfort eller forstroelse (prop.
1986/87:46). Det saknar alltsa betydelse for vilket andamal utrustningen har anskaffats (for forarens eller passagerarnas bekvamlighet, for korsakerheten, enbart for arbetet o s v). Det saknar aven betydelse nar anskaffningen
av extrautrustningen gors, med ett undantag - den extrautrustning som anskaffades nar bilen var ny, forutsatt
att bilen ar d o ar eller aldre, ar undantagen fran formansbeskattning.
Extrautrustning av typ vinschar och kranar, som monterats
pa latta lastbilar och som anskaffats endast for tjanstebruk, ar undantagna fran formansbeskattning, liksom mobiltelefoner, kommunikationsradioapparater och handikapputrustning.
Anskaffningskostnaden for extrautrustning skall ligga till
grund for formansvarderingen till den del den overstiger
20 000 kronor inkl. mervardesskatt. Detta fribelopp har
tillkommit av forenklingsskal och ar aysett att tacka den
normala extrautrustningen, sasom bilradio, motorvarmare
och vinterhjul. Med anskaffningskostnad menas den kostnad
som arbetsgivaren har haft for extrautrustningen. Har ingar bl a materialkostnad, arbetskostnad m m inkl mervardesskatt vid anskaffningstillfallet eller eventuell overflyttningskostnad vid bilbyte.
Exempel: En bil med nybilspris 100 000 kronor enligt RSV:s
prislista har extrautrustats for 30 000 kronor. Underlaget
for formansvarderingen blir 100 000 + 30 000 - 20 000 =
110 000 kronor.
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Exempel pa extrautrustning enligt RSV Dt 1987:12:
Lasningsfria bromsar
Metalliclack
Sollucka
Elektriska fonsterhissar
Bransledator
Tonat eller fargat glas
Eluppvarmd vindruta
Elmanovrerade backspeglar
Uppvarmda backspeglar
Dragkrok
Vinterdack
Radio
Bandspelare
Skivspelare
Motorvarmare
Extraljus
Centrallas
Servostyrning
Automatisk vaxellada
Larmanordning
Lastbox

2.1.5

Reducerinq av formansvardet

Formansvardet av fri bil kan reduceras pa tva Batt, antingen genom nedsattning eller genom jamkning.
Nedsattning av formansvardet, fran 22o till 180, far i
forsta hand ske nar bilen ar aldre an tre ar (42§ anv p
2, 2 st KL) Nar bilen ar sex ar eller aldre, skall formansvardet vara 18% av faststallt genomsnittspris, 18% x
85 000 kronor (92~ anv p 2, 3 st).
Huvudprincipen for nedsattning ar, att alla kostnader som
formanshavaren haft for annat an drivmedel for formanen,
skall satta ned formansvardet for fri bil. Om den anstallde betalar t ex skatt, forsakring, besiktning och reparationer av sin nettolon, skall formansvardet minskas med
motsvarande belopp. Ur den anstalldes synvinkel fungerar
dessa utlagg som lopande betalningar, om kvitto pa aktuell
betalning 1amnas till arbetsgivaren. Det minskar da formansvardet med erlagt belopp.4
Formansvardet skall aven sattas ned, om formanshavaren
sjaly far betala alit drivmedel for den privata korningen.
Da ar nedsattningen av formansvardet 4 procentenheter,
22~ - 4~ = 18% resp. 18~ - 4~ = 19~ (42§ anv p 2, 5 st KL)
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Oforutsedda utgifter satter inte ned formansvardet. Dessa
utgifter kan vara kostnaden for sjalvrisk till forsakringsbolag eller andra kostnader for trafikolycka. Inte Keller
mindre utgifter, som t ex biltvatt, reducerar formansvardet av fri bil (RSV Dt 1987:12).
Om formanstagaren betalar engangsbelopp till arbetsgivaren, skall nybilspriset enligt RSV:s prislista sattas ned
med motsvarande belopp. Om bilen har forsetts med extrautrustning, sker avrakningen i forsta hand fran extrautrustningens anskaffningskostnad.
Exempel: En bil med nybilspris 100 000 kronor enligt RSV:s
prislista extrautrustas for 40 000 kronor. Om formanshavaren betalar ett engangsbelopp till arbetsgivaren pa
20 000 kronor, blir underlaget for formansvarderingen
100 000 + 40 000 - 20 000 - 20 000 = 100 000 kronor.
Om formanshavaren i stallet betalar ett engangsbelopp pa
30 000 kronor. blir underlaget for formansvarderingen
fortfarande 100 000 kronor. (100 000 + 90 000 - 30 000 10 000 = 100 000 kronor).
Av detta exempel framgar att "rabatten" pa 20 000 kronor
inte ar ett fast belopp, utan kan forsvinna belt eller
delvis genom engangsbetalningar.
Det finns en tydlig skiljelinje i berakningsgrunderna for
hur lopande betalningar och engangsbelopp paverkar det
slutliga formansvardet for fri bil. Vid betalning av engangsbelopp paverkas underlaget for formansvarderingen.
Vid lopande betalningar minskar daremot formansvardet med
erlagt belopp.
Exem~el:
Enganqsbelopp
Utgdngslage: Nybilspris 100 000 kronor ger formansvardet
22 000 kronor. Engangsbetalning till arbetsgivaren pa
10 000 kronor ger "nytt" formansvarde, (100 000 - 10 000)x
22g = 19 S00 kronor. Formansvardet har sjunkit med endast
2 200 kronor trots att formanshavaren har satsat 10 000
kronor av sin nettolon.
Lopande betalningar
Utgangslaget ar detsamma som i foregaende exempel.
Skillnaden ar den, att formanshavaren i stallet valjer att
dela upp 10 000 kronor i manatliga betalningar, 10 000/12=
833 kronor. Formansvardet for den anstallde blir i detta
fall 22 000- 10 000 = 12 000 kronor. Formansvardet har
sjunkit med hela det belopp, som formanshavaren har satsat.
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For att ytterligare fortydliga hur olika engangsbelopp och
lopande betalningar slar, visar vi ytterligare ett exempel,
dar aven extrautrustning har tagits med.
Enganqsbelopp
Nybilspris
E~trautrustning
Formanshavaren betalar

100 000
40 000
25 000

Underlag for formansvardering:
100 000 + 40 000 - 25 000 - 15 000 = 100 000 kronor
Formansvardet blir 22o x 100 000 = 22 000 kronor

Lopande betalningar
Nybilspris
Extrautrustning
Formanstagaren betalar 1055:- per manad

100 000
90 000
12 660

Underlag for formansvardering:
100 000 + 40 000 - 20 000 = 120 000 kronor
Formansvardet blir (22% x 120 000) - 12 660 = 13 740 kronor
Ovanstaende exempel visar klart och tydligt, att det for
den anstallde ar mera fordelaktigt att erlagga lopande
betalningar an engangsbelopp for extrautrustningen, eftersom fribeloppet for extrautrustning inte alls paverkas.
Om den anstallde har bilforman under endast en del av
aret, skall formansvardet sattas ned med 1/12 for varje
hel kalendermanad, som han inte har haft formanen (42§ anv
p 2, 6 st KL). Om tva anstallda har disponerat samma bil
under samma tidsperiod, sa uppkommer tva bilformaner. Bilformaner kan saledes aldrig delas mellan flera anstallda.

Jamkning av formansvardet av fri bil kraver synnerliga
skal och beslutas av taxeringsnamnden efter formanshavarens yrkande i sjalvdeklarationen (42~ anv p 4, 2 st KL).
Formansvardet kan da jamkas vid taxeringen om den skattskyldige pa grund av tjanstebehov disponerar en latt lastbil, bil av kombimodell eller liknande, och dessa bilar
har sadan fast eller los inredning/utrustning att det privata utnyttjandet aysevart begransas (RSV Dt 1987:12).
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Formansvardet kan aven jamkas i de fall da den anstallde
genom t ex sjukdom eller korkortsindragning varit absolut
forhindrad att anvanda bilen for privat korning under mer
an tre manader. Ett annat krav ar att ingen honour narstaende person Keller skall ha haft mojlighet att utnyttja
bilen. Formansvardet per manad reduceras da med 1/9 per
hel kalendermanad sour hindret overstiger tre manader.
Exempel: Den skattskyldige har legat pa sjukhus under
per.ioden 15/1 - 28/11. Ingen annan i familjen har Keller
kunnat anvanda bilen. Formansvardet for helar ar 24 000
kronor.
Jamkning: For januari och november sker ingen jamkning,
bilen har anvants del av manad. For februari - oktober
(9 manader) skall vardet jamkas med de antal manader sour
overstiger tre. I detta fall blir det 9 - 3 = 6 manader
sour skall beaktas vid jamkningen. Formansvardet for helar blir da: 24 000 - (29 000 x 6/9) = 8 000 kronor.
Formansvardet for taxibilar kan jamkas nedat, our bilarna anvands i verksamheten i sadan omfattning, t ex
skifteskorning, att betydande hinder foreligger for privat korning. Men, jamkningen far aldrig ske till lagre
belopp an ett halvt basbelopp, 25 800 x 50% = 12 900 kronor for inkomstaret 1988.
Jamkning kan ske uppat, our en anstalld har disponerat arbetsgivarens bil endast under en attraktiv period, t ex
under semestern. Formanens sammanlagda varde motsvarar
da den inbesparing den skattskyldige gor, jamfort med our
Kan bade hyrt motsvarande bil utifran.
For lyxbilar sour ar sex ar eller aldre och vars nybilspris
ar sju basbelopp eller mer kan formansvardet jamkas uppat.
E~;empel: En person disponerar en Nercedes Benz 420 SEC av
1983 ars modell. Nybilspriset for modellen ar 448 000
kronor. Observers att arbetsgivaren anvander huvudregeln
(18% x 85 000 = 15 300 kronor) vid berakning av arbetsgivaravgifter, preliminar A-skatt och vid upprattande av
kontrolluppgift.
Men.... vid inkomsttaxeringen kommer formansvardet att
hojas med lyxbilstillagg, sour enligt RSV:s anvisningar
uppgar till 5% av skillnaden mellan nybilspriset och sju
basbelopp. Bilens totals formansvarde vid inkomsttaxeringen blir
1$% x 85 000 + So(948 000 - 7 x 25 800) = 28 600 kronor.
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2.1.6

Vadar battre, bilforman eller eaen bil?

Nagot generellt svar gar inte att ge pa den fragan. Formansvarderingen bygger pa en genomsnittlig privat korstracka pa 1 000 mil per ar om man bortser fran resor
mellan bostaden och arbetsplatsen. Det innebar att den
som kor langt mer an 1 000 mil privat "tjanar" pa att ha
bilforman, medan den som kor privat mycket mindre an 1 000
mil bor ha egen bil. Alla som har bilforman i tjansten
maste "betala" for 1 000 mil privat korning, eftersom formansvarderingen alltid inkluderar dessa 1 000 mi1.5
Avdragsratten for bilresor mellan bostad och arbetsplats
har slopats fr o m januari 1987 for dem, som ar skattskyldiga for forman av fri bil eller delvis fri bil.

2.1.7

Porsche kan bli billiaare an Volvo!

Denna slaende rubrik inleder en artikel av Gunnar Dackevall, inford i Teknikens varld 1988 nr 6.
Han ger exempel pa hur formansvardet pa lyxbilar, som ar
sex ar eller aldre, slar genom i schablonvarderingen jamfort med nya bilar, t ex Volvo 740 GLE.
Schablonvarderingen, aven inkl lyxbilstillagg pa 5o av
skillnaden mellan bilens nybilspris och sju basbelopp,
skapar ett uppenbart kryphal i tjanstebilslagstiftningen.
Intresset for aldre lyxbilar har okat markant sedan de
nya reglerna infordes i januari 1987. Det finns inga
tecken pa att intresset har mattats, trots att dessa regler skarptes i januari 1988, se RSV Dt 1987:12. For inkomstaret 1987 var lyxbilstillagget 5o av skillnaden mellan
nybilspriset och do basbelopp.
Bilforetag som i dag saljer begagnade lyxbilar pastar att
det ar svart att komma over bilar av 1982 och 1983 ars
modell, medan de av 1984 ars modell inte ails ar lika
lattsalda. Detta medfor att arbetsgivaren loper risk
att fa betala ett overpris for bilen och att driftskostnaderna for att halla bilen rullande blir hoga.
Arbetstagaren slipper undan med lagre skatt for en Porsche
911 SC av 1983 ars modell an for en ny Volvo 740 GLE.
Dackevall ayslutar sin artikel med foljande pastaende:
"Portarna har alltsa oppnats for dig: du har ditt lies
chans att kora en riktig superbil till priset av en
folkvagn. Problemet ar bara att du maste overtyga din
arbetsgivare: for honour lar det INTE bli billigt".

5

Johansson & Antonson, Formaner i tjansten, s 98

i,~

15

Ny Volvo eller gammal Porsche?
Bilmodell

Volvo 740 GLE

Porsche 911 SC

Arsmodell

1988

1983

133 000

359 200

29 260

15 300

Nybilspris i dag
Schablonvarde
Ly~ilstillagg
Formansvarde

29 260

8 920
24 220

Utdrag ur tabell i Teknikens varld 1988 nr 6, s 55.
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2.2

Kostforman

2.2.1

Inledninq

Arbetsgivaren kan erbjuda den anstallde att fa fri eller
subventionerad lunch pa arbetsplatsen. Denna typ av naturaforman ar sannolikt den vanligaste och aldsta. Redan
ar 1895 beskattades sjomannen vid flottan for bl a vardet
av skeppsportionerna under sjokommenderingen. Helt fri
kost ar ganska sallan forekommande och galler da oftast
enbart ett begransat antal personer.6
Formanen av fri lunch ar alltid skattepliktig, detsamma
galler i princip for subventionerad lunch. Har ar dock
skatteplikten beroende pa vardet av formanen. Beskattningsvardet av fri och subventionerad lunch anses i princip utgora skillnaden mellan vad arbetstagaren betalat
for formanen och vad som ar formansvardet enl RSV Dt
1988:10.

2.2.2

Formansvarde av fri kost

Tidigare, d v s fram till och med inkomstaret 1987, varderades kostforman enligt huvudregeln 42~ KL, alltsa efter ortens pris. Varderingen grundades pa vad det skulle
ha kostat for den anstallde att sjaly kopa sig motsvarande maltid. Denna varderingsregel har funnits sedan 1928.
Efter den nya lagregelns tillkomst 1 januari 1988 (SFS
1987:1303) har riksdagen infort ett nytt system. Vardet
skall nu bestammas efter ett genomsnittspris som har getts
for en lunchmaltid av karaktaren "dagens ratt". Enligt Ds
Fi 1985:13 bestar dagens ratt av varmratt, smor och brod
samt mjolk eller kaffe.2
Det har inte angetts i lagstiftningen varken fore eller
efter den nya regelns tillkomst hur berakningen av genomsnittsvarden skall raknas fram. Detta gor att RSV nu
liksom tidigare fritt kan valja SCB:s arligen framraknade varden, dar den forvantade prisutvecklingen under
beskattningsaret ingar (prop 1987/88:52).
Departementschefen anser att de nya reglerna vad ayser
storleken pa formansvardet av bl a personalpolitiska skal
inte skall innebara nagon vasentlig skillnad jamfort med
de gamla. Vidare anser han att ett rimligt formansvarde
bor ligga vid 60$ av genomsnittspriset. Arbetsgivaren kan
saledes subventionera lunchen med 40~ utan skattekonsekvenser for arbetstagaren. For inkomstaret 1988 innebar
detta att det skattepliktiga formansvardet av en fri maltid

6
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per dag ar 60% av 33:00 d.v.s 19:70 kr (RSV Dt 1988:10).
Formansvardet av helt fri kost, minst tre maltider om
dagen, har faststallts av riksdagen till 150 av genomsnittsvardet (prop 1987/88:52). Om det sammanlagda vardet
av skattepliktiga naturaformaner, oaysett vilken forman det
gallde, inte oversteg 600, kronor kunde enligt de gamla
reglerna skattefrihet atnjutas. Detta galler inte langre
enligt de regler som galler fran och med 1989 ars taxering,
darfor att kostforman inte langre faller inom denna ram.
Forman av fri kost innebar att arbetsgivaren antingen kan
tillhandahalla mat pa arbetsplatsen eller dela ut lunchkuponger at de anstallda som da i sin tur sjalva far ordna
sin kost. Lunchkuponger utgar dels i form av "oinskrankta"
kuponger som qor det mojligt for formanstagaren att anvanda dessa pa valfria restauranger (t.ex Rikskuponger) och
dels i form av "inskrankta" kuponger som endast kan anvandas pa vissa naringsstallen.
For att kunna utnyttja dessa lunchkuponger krays att anvandaren beskattas for inkomst av tjanst och arbetar minst
4 tim/dag. Detta innebar att saval nyanstallda, hel- och
deltidsanstallda, praktikanter och extra personal ryms
inom ramen for vad som krays for att fa lunchkuponger. Ytterligare en grupp som ryms inom denna regel ar foretagsledare och delagare som ar anstallda i famansaktiebolag.
De som hamnar utanfor regeln ar agare av enskilda firmor
och handelsbolag, darfor att dessa inte har nagot anstallningsforhallande. En annan anledning till varfor dessa
tva typer av rorelser inte hamnar inom formansgruppen ar
att inkomsten hos dem beskattas i de forvarvskallor dar
de har respektive verksamhet och darmed inte i inkomstslaget tjanst.8
Hur mycket subvention kan den anstallde fa utan skattekonsekvenser?
En anstalld far erhalla Rikskuponger eller liknande for
inkomstaret 1988 enligt foljande schablonvarden (RSV Dt
1988:10, RSFS 1987:33):
1988 ars tax
Normalprislunch

33:00/dag
600:00/man

Den anstallde betalar

19:70/dag
399:00/man

Max subvention

13:30/dag
266:00/man

8
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For att schblonvardet skall fa anvandas galler att enbart
den anstallde utnyttjar kupongerna (prop 1987/88:52). I
annat fall kan beskattning ske till kupongvardet minskat
med vad som betalats for kupongen.
For att visa hur ovan angivna schablonvarden behandlas
skall har ges tva exempel.9
Exempel 1. Om kupongvardet overstiger schablonen (33:00
kr) d v s ar pa 35:00 kronor och den anstallde betalar
19:70 kronor plus mellanskillnaden mellan 33:00 kronor
och 35:00 kronor, sammanlagt 21:70 kronor, ar 13:30
kronor/kupong det skattepliktiga formansvardet och inte
2:00 kronor.
Exempel 2. Om den anstallde betalar av sin nettolon ett
belopp som understiger schablonen (33:00 kronor) d v s
15:00 kronor for en lunchmaltid, beskattas han for mellanskillnaden 4:70 kronor/dag som forman av delvis fri
lunch (som tidigare namnts beraknas detta belopp inte in
i 600-kronorsregeln).

2.2.3

Reducerina av formansvardet

Den anstallde har mojlighet att fa nedsattning av formansvardet om denne betalar ett visst belopp till arbetsgivaren (42~ anv p 4 1 st KL).
Vidare kan den anstallde enligt RSV Dt 1988:10, vid inkomsttaxeringen ansoka om jamkning av formansvardet da
synnerliga skal foreligger d v s om arbetsgivaren erbjuder en anstalld en maltid som vasentligen avviker
fran lunchstandard av dagens-ratt-karaktar. Den anstallde ansoker da hos lokala skattemyndigheten om jamkning
a v kostformansvardet, som Jigger till underlag for berakning av preliminar A-skatt. Beslutet fran lokala
skattemyndigheten meddelas i form av jamkning av A-skatt.
Detta innebar att arbetsgivaren utifran beslutet inte
skall jamka/justera sjalva formansvardet nar skatteavdrag gors. Daremot skall han beakta jamkningsbeslutet nar
skatteavdrag gors for preliminar A-skatt. Vid berakning
av arbetsgivaravgift samt vid redovisning av kontrolluppgift tas ingen hansyn till jamkning av det schablonmassiga formansvardet av fri kost.

9
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2.3

Bostadsforman

2.3.1

Inlednina

Om en anstalld tycker att. det ar for dyrt att bo i en egen
villa, finns den mojligheten att han kan salja villan till
sin arbetsgivare. Den anstallde far fortfarande bo kvar i
bostaden, men maste i fortsattningen redovisa formansvarde av fri bostad.
Fastigheten som darmed har upplatits till den anstallde
betraktas som rorelsefastighet, och saval intakter som
kostnader redovisas i rorelsen. For att fastigheten skall
kunna betraktas som rorelsefastighet krays att upplatelsen ar av betydelse for rorelsen. En upplatelse som inte
ar av betydelse respektive som ar av betydelse kan se ut
enligt foljande:l0
Upplatelse till anstalld med agarinflvtande anses inte
ha sadan betydelse att fastigheten kan betraktas som
rorelsefastighet utan betraktas som en fortackt vinstutdelning. Detta innebar att formanen beskattas i inkomstslaget kapital av mottagaren och foretaget medges
inget avdrag for formansvardet.
*

Upplatelse som anses ha betydelse for rorelsen galler
nar en arbetare eller tjansteman utan aaarinflvtande
disponerar bostaden.

2.3.2

Formansvarde av fri eller delvis fri bostad

Forman av fri eller delvis fri bostad, som inte ar semesterbostad, varderas enligt bestammelserna i 32~ och 42§ KL.
32§ KL anger att formaner i annan form an kontanta medel,
har bostadsforman, skall tas upp till beskattning. Vilket
varde som formanstagaren skall deklarera for framgar av 42~
KL, d v s man foljer ortens gallande hyrespris.
Vardet av bostadsforman bedoms inte pa samma satt som
ovriga formaner. Reglerna som tidigare gallde for vardering av bostadsforman (KL 42§ 1-2st och anvisningar) vid
inkomsttaxeringen ar oforandrade jamfort med de nya reglerna. Vid berakning av preliminar A-skatt, arbetsgivaravgifter och vid redovisning av kontrolluppgift utgick RSV
tidigare fran SCB:s arligen framraknade genomsnittsvarde
for bostadsforman som skulle galla for hela riket.
Enligt de nya varderingsreglerna, som galler fr o m 1989
ars taxering, raknar SCB pa liknande satt fram genomsnittliga varden men delar in riket i fyra regioner. Des-

10 Edberg, Finetto & Soderlind, Fringe benefits, s 63ff
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sa regioner ar Stor-Stockholm, Stor-Goteborg, kommuner
med mer ar 75 000 invanare samt ovriga kommuner (prop
1987/88:52, SFS 1987:1305). Det har inte ansetts realistiskt att ha en gemensam varderingsregel av bostadsforman
for hela riket da varderingen beror bl a pa sadana faktorer som bostadens storlek, standard, lage o s v.11
Bostadsformanen varderas olika vad galler hyresfastighet,
villafastighet och om nagon av dessa bostader finns belagen pa landsbygden. Bostadsforman i hyresfastighet beraknas i forsta hand utifran hyrorna for likvardiga lagenheter i samma hus, givet att hyrorna anses som marknadsmassiga. Om mojligheten saknas att jamfora mot likvardiga
lagenheter kan formansvarderingen, enligt RSV Dt 1988:10,
ske med utgangspunkt fran hyresnivan i de allmannyttiga
bostadsforetagen.
Betraffande bostadsforman i villafastighet tas hansyn bl a
till tomtens storlek, garage, swimmingpool etc. Om daremot
bostaden (lagenhet eller villa) finns pa landsbygden, dar
nagon egentlig hyresmarknad inte existerar, skall hyresnivan i kringliggande orter med fungerade hyresmarknad vara vagledande vid formansbeskattningen, anv p 1 42§ KL.12
For bostader som finns belagna i storstadsomraden och tatorter med en fungerande hyresmarknad ar marknadsvardet relativt latt att faststalla. Dessa tjanstebostader blir
darmed oftast korrekt beskattade. For bostadsupplatelser
pa orter med daligt fungerande hyresmarknad, kan det bli
problem med att fa fram ett korrekt varde. Hit hor prissattning som forekommer inom jordbruket. Bostadsvardet for
jordbrukare faststalls till viss procent av den del av
taxeringsvardet som ayser bostadsbyggnaden.
Da man i RSV:s anvisningar vill underlatta arbetet for
taxeringsnamndernas vardering och samtidigt na en rattvis
och likformig taxering, sa kan namnda problem uppsta for
jordbruksvardering.
Vardet av bostadsforman som ligger i Sverige och inte ar
semesterbostad skall enligt de nya reglerna (8§ 3:e st UBL)
beraknas efter nedanstaende tabell (RSFS 1987:34).
Region

Bostadsformansvarde i kr/manad
1 rum
1 rok
2 rok
3rok

Stor-Sthlm
Stor-Gtbg
Kommuner >
75.000
Ovr.komm.
Bostad utanfor tatort

rumdarutover

750
825

1 100
1 300

1 650
1 750

2 150
2 200

575
550

750
725

1 150
1 100

1 650
1 650

2 050
2 OSO

500
375

650

1 000

1 450

1 850

325

11 Johansson & Antonson, Formaner i tjansten, s 105
12 Edberg, Finetto & Soderlind, Fringe benefits, s 65
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Varderna enligt tabellen skall tillampas vid:
berakning av preliminar skatt for inkomstaret 1988,
berakning av arbetsgivaravgifter for utgiftsaret 1988
och
vid fullgorandet av kontrolluppgiftsskyldigheten for
inkomstaret 1988.
Detta innebar att om den anstallde har en bostadsforman
av 1 rum och kok room omradet Stor-Stockholm skall arbetsgivaren berakna preliminarskatt, arbetsgivaravgift och
slutligen to upp formansvardet 1 100 kronor pa kontrolluppgiften. Den anstallde skall i sin sjalvdeklaration to
upp bostadsformanens marknadsvarde. Effekten av att arbetsgivaren tar upp schablonvardet och arbetstagaren
marknadsvardet kan bli antingen kvarskatt eller overskjutande skatt.

2.3.3

ReducerinQ av formansvardet

Nedsattning av formansvardet for den anstallde kan ske
genom att formanshavaren betalar en ersattning fran nettolonen till formansgivaren. Formansvardet enligt tabellen ovan skall da sattas ned med motsvarande belopp.l3
Vidare kan den anstallde erhalla jamkning av marknadsvardet om han t ex vid representationsskyldighet har av arbetsgivaren tillhandahallit en storre bostadsforman an
vad den anstallde behover. Formanen kan da jamkas till
det belopp som ar anpassat till den anstallde och dennes
familjs behov, enligt 32~ KL anv pkt 3. Arbetsgivaren skall
rote to hansyn till jamkningen vid berakningen av preliminarskatt och arbetsgivareavgifter samt vid redovisningen
a v kontrolluppgiften. For att formanstagaren skall kunna
dra nytta av jamkningsregeln bor den privata delen av hyreslagenheten for vilken forman skall berakr.as uppga till
minst 200 kvm. Nagon grans for den privata delen finns inte upptagen varken i forarbeten eller i RSV:s anvisningar
utan detta ar en bedomning av J Johansson och J Antonsson
"Formaner i tjansten".
Foljande rattsfall (RA 1981 1:63) behandlar jamkning av
formansvardet och som skall visa hur det kan fungera i
praktiken.
X var anstalld som skogsvaktare hos AB Y och arbetade pa
en ort dar bolaget rote bade Wagon forvaltningslokal. X
bade som tjanstebostad en 1agenhet om tre rum och kok,
dar, ett av rummen var aysett for kontor. AB Y hyrde lagenheten for 10 860 kronor och upplat den kostnadsfritt
till X. Kontorsrummet som X anvande for arbete at bolaget bade moblerats och forsett med behovlig utrustning av
AB Y. Med hansyn till att AB Y disponerade ett rum ansag
regeringsratten att den anstallde skulle formansbeskattas
enbart for tva rum och kok, d v s for ett varde av 8 500
kronor.

13 Nilsson & Seth, Lilla deklarationshandboken, s 66
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2.4

Forman av fri semesterbostad

2.4.1

Inledninq

Fri eller subventionerad ~emesterbostad som tillhandahalls
av arbets-/uppdragsgivare eller personalstiftelse ar en
skattepliktig forman. En personalstiftelse eller annan
juridisk person apses knuten till en arbetsgivare om den
tillkommit genom arbetsgivarens medverkan och syftet med
den ar att tillgodose intressen for anstallda, tidigare
anstallda och efterlevande till dessa.

2.4.2

Formansvarde av fri semesterbostad

Regeringen.foreslog i prop 1987/88:52 ett schabloniserat
system dar formansvardet av fri semesterbostad i Sverige
skulle uppga till 1 000 kronor forsta veckan. Schablonvarderingen skulle da endast galla om formanen riktade
sig till hela personalen. Vid riksdagsbehandlingen (SkU
1987/88:8) framholls att effekten av den foreslagna
schabloniseringen skulle kunna uppfattas som orattvis
eftersom marknadshyran for fritidsbostader varierade
starkt beroende pa lage, sasong och vilken typ av bostad
det ar fraga om. Av den anledningen beslot riksdagen att
inte infora nagon schablonregel utan formanen skulle,
liksom tidigare, varderas till det pa orten gallande
priset, d v s marknadspriset (42~ KL). Foreligger det
svarigheter att gora en objektiv berakning av varlet med
utgangspunkt fran marknadsvardet skall formanen av fri
semesterbostad varderas till nedan angivna belopp for
inkomstaret 1988 (RSV Dt 1988:10).

Kr/vecka
Fjallstuga och lagenhet
Jul, nyar och varvinter
(febr - april)
Ovrig tid

1 850
700

Sommarstuga och lagenhet
Sommar (mitten av juni mitten av aug)
Ovrig tid

1 850
700

Jamfort med aldre regler dar arbetsgivaren tiara behovde
ange att forman av fri semesterbostad fanns, skall hap
nu berakna sociala avgifter, preliminar A-skatt pa formansvardet samt aven ange formansvardet pa kontrolluppgift.

l;
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2.4.3

Formanen kan bli skattefri

Formanen av fri eller delvis fri semesterbostad kan bli
skattefri med utgangspunkt ifran 600-kronorsregeln. Detta kan ga till pa foljande satt:
En anstalld har nyttjat arbetsgivarens fritidshus under
en vecka. Nagra ovriga skattepliktiga naturaformaner har
han inte haft. Marknadspriset for semesterbostaden var
2 500 kr varav den anstallde betalade 2 000 kr till arbetsgivaren. Detta innebar att formanen blir skattefri,
da den understiger 600 kr..

2.5

600-kronorsreaeln

2.5.1

Inledninq

Formaner som inte utgor personalvardsformaner ar skattefria om deras sammanlaQda varde for en anstalld inte
overstiger 600 kronor per ar. Med sammanlagt varde ayses
formaner fran en och samma arbetsgivare och en till denne
knuten personalstiftelse. Denna regel galler fr o m 1989
ars taxering.
Efter den nya lagstiftningen har 600-kronorsregeln fatt
ett storre varde, genom att forman av subventionerad kost
t ea rikskuponger - numera ligger utanfor 600-kronorsgransen. Tidigare innebar regeln att den vanliga formanen av
fri eller subventionerad lunch konsumerade hela gransbeloppet, varfor smaformaner varda kanske en hundralapp inte kunde 1amnas da bade denna forman och lunchforman bleu
skattepliktiga.Vidare galler att i den nya 600-kronorsregeln ingar inte formaner som kan beraknas enligt
schablon, d v s bil, kost och bostad.l4

2.5.2

Gransvarde

Beloppet 600 kronor utgor ett gransvarde och inte ett
grundavdrag. Med detta menas att om formanernas varde overstiger 600 kronor, ex 605 kronor, ar dessa i sin helhet
skattepliktiga.
RSV Dt 1988:10 ger ett exempel pa denna regel. En anstalld
erhaller elektrisk strom till ett nedsatt pris fran arbetsgivaren. Vardet pa nedsattningen beraknas till 300 kronor.
Den anstallde har aven fatt hyra en fjallstuga fran en
personalstiftelse, som ar knuten till arbetsgivaren, till
ett nedsatt pris. Vardet pa denna forman uppgar till 400
kronor. Bada dessa formaner blir skattepliktiga till hela
beloppet, eftersom deras sammanlagda varde overstiger 600
kronor. Arbetsgivaren ar skyldig att vardera sin forman

14 Roos, Svensk Skattetidning, 1988:9, s 225
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(d v s elektrisk strom) pa kontrolluppgift, gora preliminarskatteavdrag och betala arbetsgivaravgifter eftersom
formanen utgor skattepliktig inkomst for den anstallde.
Personalstiftelsen skall vardera sin forman pa kontrolluppgift. Nagon preliminarskatt skall inte tas ut, da stiftelsen inte ar huvudarbetsgivare for den anstallde. Vidare skall inte Keller betalas nagon arbetsgivaravgift, da
det inte foreligger ett arbetsgivar-/arbetstagarforhallande.
I formansbeskattningskommittens betankande Ds Fi 1985:13,
ansag man att 600-kronorsregeln som gallde tom 1988 ars
taxering borde slopas. Kommitten menade att en regel, som
kravde en summering av formanernas sammanlagda varde vid
arets slut inte skulle passa in i ett system dar arbetsgivaren manadsvis maste svara for en samordnad uppbord av
preliminarskatt och arbetsgivaravgifter. TL 65~ ger taxeringsnamnden mojlighet att bortse fran avvikelse av mindre
varde i en sjalvdeklaration. Av den anledningen ansag kommitten att paragrafens innebord i stort motsvarade 600kronorsregeln och att denna darfor kunde slopas.
Mot detta invande departementschefen (prop 1987/88:52) att
regeln horde finnas kvar. Han ansag namligen att en arbetsgivare med uppbordsansvar som vid uppbordstillfallet maste
bedoma om formanerna ar skattepliktiga, inte skulle behova
vara beroende av skattemyndigheternas framtida stallningstagande. Departementschefen ansag att 600-kronorsregeln
skulle finnas kvar. Syftet var inte att utvidga det
skattefria omradet utan att underlatta for myndigheter,
arbetsgivare och skattskyldiga genom att de i manga fall
skulle slippa gora en bedomning i skattepliktsfragan
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OVRIGA SKATTEPLIKTIGA FORMANER

3.1

Rantefria lan

3.1.1

Inledninq

Arbetsgivare kan ge sina anstallda rantefria eller lagforrantade lan. Med lan forstas penningtransaktion som
grundar sig pa ett kreditavtal. I motsats till personalvardsformaner, kan rantefria lan 1amnas till enskilda
arbetstagare. Amorteringstakten och lanets storlek saknar skattemassig betydelse.l5
Om en arbetsgivare efterskanker ett till en anstalld lamnat lan, beskattas denne i inkomstslaget tjanst for hela
det ayskrivna beloppet. Nagon beskattning av lanet utloses
inte automatiskt om arbetstagaren slutar sin anstallning.
Accepterar arbetsgivaren i sadant fall att Janet far finnas kvar, beraknas rantetillagg pa vanligt satt (se nedan),
eftersom anstallningsforhallande forelag da Janet togs.

3.1.2

Skattekonsekvenser

Lagregler om rantefria/lagforrantade Jan finns i 10~ 6 mom
lagen (1947:546) om statlig inkomstskatt och i RSV Dt
?987:28.
Skattemassigt innebar rantefria Jan, att lantagaren formansbeskattas for ett schablonmassigt beraknat rantetillagg, som med god marginal understiger kostnaden for
Jan pa marknadsmassiga villkor. Detta rantetillagg redovisas inte som inkomst av tjanst i lantagarens allmanna
sjalvdeklaration. Formanen paverkar i stallet berakningen
av underlaget for tillaggsbelopp vid den statliga inkomsttaxeringen. Den anstallde pafors ett rantetillagg motsvarande skillnaden mellan sedvanlig ranta och den faktiska
ranta han/hon betalat. Med sedvanlig ranta menas det lagsta av riksbankens diskonto vid arets ingang eller utgang
plus tva procentenheter. Rantetillagget ingar endast i
underlaget for tillaggsbelopp vid den statliga inkomsttaxeringen. Skatt pa detta tillaggsbelopp utgar bara pa inkomster som overstiger den s k brytpunkten. For inkomstaret 1988 Jigger brytpunkten vid 150 000 kronor fore
grundavdrag pa 10 000 kronor.
Den hogsta skatt som kan drabba ett rantetillagg, ar 25~.
Forutsattningen ar da att den skattskyldiges underlag for
tillaggsbelopp, efter grundavdrag, uppgar till eller overstiger 190 000 kronor.

15 Johansson & Antonson, Formaner i tjansten, s 69ff

4~

i~

~.~

~i~

d

26

Att rantefria lan blivit sa attraktiva, beror pa att varken kommunalskatt eller den del av den statliga inkomstskatten, som utgor grundbelopp, tas ut pa denna typ av
forman. Det ar i forsta hand nyckelpersoner i foretagen
som far tillgodogora sig denna.
Exempel: A har en statligt taxerad inkomst pa 200 000
kronor. Han har deklarerat ett underskott pa villafastighet med 30 000 kronor. Av sin arbetsgivare har han fatt
lana 100 000 kronor rantefritt. Ranteformanen uppgar till:
(7,50 + 2%)x 100 000 = 9 500 kronor.
Underlag for tillaggsbelopp blir:
Statligt taxerad inkomst
Underskott av fastighet
Ranteforman
Grundavdrag

+
+
-

200
30
9
10
229

000
000
500
000
500

I detta exempel "kostar" det 25o x 9 500, d v s 2 375 kronor for A, att lana 100 000 kronor rantefritt av sin arbetsgivare. Om underlaget for tillaggsbeloppet, efter
grundavdrag, bade understigit 140 000 kronor, bade inte
A blivit beskattad for ranteformanen.l6
Rantetillagg behover inte goras, om ranteformanens varde
uppgar till hogst 2 000 kronor. Detta ar ett gransvarde,
inte ett grundbelopp.
Exempel: En ranteforman som uppgar till 1 900 kronor medfor ingen beskattning, men om ranteformanen uppgar till
2 020 kronor, tas hela beloppet upp som tillagg vid berakning av underlag for tillaggsbelopp.
For arbetsgivaren innebar ett rantefritt lan till en ansta~ld att avkastning pa de utlanade medlen forsvinner.
Det utgar a andra sidan inga sociala avgifter pa denna
typ av forman. I en forhandlingssituation mellan arbetsgivare och arbetstagare, dar lon och andra formaner finns
med i bilden, kan fordelar finnas for bada parter med
rantefria lan.
Exempel: Hur stort loneaystaende krays for att arbetsgivaren skall na kostnadsneutralitet? Hur stor blir da
arbetsgivarens totala kostnad?
Forutsattningar:
Foretagets kalkylranta
Bolagsskatt
Sociala avgifter
Den anstalldes marginalskatt
varav skatt pa tillaggsbeloppet
Diskonto
Lan

15%
52%
37,07%
64%
14$
8,5~
150 000 kr

16 Johansson & Antonson, Formaner i tjansten, s 173
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Arbetsgivaren gar miste om en ranteintakt pa 150 000 x 15%
= 22 500 kronor per ar. Efter skatt har den ett var- de pa
48o x 22 500 = 10 800 kronor. Om den anstallde aystar fran
10 800/1,3707 = 7 879 kronor i lon, "sparar" arbetsgivaren:
Utebliven lon
Sociala avgifter (37,07 x 7 879)
=Kostnadsneutralitet

7 879
2 921
10 800

Arbetstagarens kostnad for ett rante- och amorteringsfritt
lan pa 150 000 kronor:
Utebliven lon (7 879 x 360)
Skatt pa rantetillagget
(150 000 x (8,50+ 2%) x 140
=Arbetstagarens kostnad

2 836
2 205
5 041

Arbetstagaren har alltsa lanat 150 000 kronor rante- och
amorteringsfritt till en kostnad per ar som uppgar till
endast 3,360 (5 041/150 000).
Ovanstaende exempel ar hamtade ur "Formaner i tjansten"
av J Johansson och J Antonson, s 179.
Enligt RSv/FB Dt 1978:7 forklarade regeringsratten betraffande rantefria lan fran arbetsgivare, att nagon formansbeskattning inte skulle ske eftersom, om ranta utgatt, den anstallde bade haft ratt till avdrag for rantekostnaden s k tyst kvittning.
Enligt RSV skall rantetillagg beraknas aven i de fall da
arbetsgivaren formedlat ett rantefritt eller lagforrantat
lan. For att reglerna om rantetillagg for denna typ av
lan inte skall kunna kringgas beraknas rantetillagg for
arbetstagaren aven i de fall lanet lamnats till nagon honom narstaende person.
Arbetsgivaren skall redovisa rantetillagg pa kontrolluppgiften, om det overstiger 2 000 kronor. I de fall da
~rantetillagget understiger 2 000 kronor, sa ingar det inte i den statligt taxerade inkomsten och paverkar saledes
inte Keller den pensionsgrundande inkomsten.

l~
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3.2

Studie- och konferensresor

3.2.1

Inlednina

Till reseformaner hor studie- och konferensresor samt belonings- eller uppmuntringsresor. Da beloningsresor,
ex_empelvis semester- och rekreationsresa, ar bekostade av
arbetsgivaren och skall utga som ersattning till den
anstallde for val utfort arbete ar de alltid skattepliktiga formaner. For studie- och konferensresor som den anstallde skall utnyttja ar reglerna om beskattning eller
ej ganska komplicerade. For dessa studie- och konferensresor galler att faktorer av typen; syftet med konferensen, den anstalldes och arbetsgivarens nytta, konferensens upplaggning och var den tiger rum, ligger till grund
for bedomningen.
Vi kommer att i detta aysnitt beskriva studie- och konferensresor eftersom vi anser dessa mer vanliga bland
foretagen.

3.2.2

Skattekonsekvenser

Konferens- och studieresor har under wren blivit allt vanligare. Skalen till detta kan vara manga. Ett kan vara att
arbetsgivaren fore den nya formanslagstiftningen 1.1 1988
inte behovde betala sociala avgifter pa alla skattepliktiga formaner. Detta maste han daremot efter 1988 ars taxering. Mojligheten att to med make/maka mot en rimlig kostnad kan ytterligare vara en orsak.l7
Studieresor foretas oftast individuellt eller i mindre
grupper. For foretaget ar kostnaden i regel avdragsgill,
medan for den anstallde bedoms beskattningssituationen
fran fall till fall, t ex om studierna var av betydelse
for den anstalldes arbetsuppgift o s v.
Skattemyndigheten bedomer avdragsmojligheten utifran bl a
utbildnings- och utvecklingssynpunkt. Utbildning och avdragsratt for uppkomna kostnader kan definieras enligt
RSV:s handledning och ~ Edberg, 0 Finetto och B Soderlind
"Fringe Benefits" pa foljande Batt:
* Grundlaggande utbildning
For en grundlaggande utbildning tom avklarad yrkesutbildning medges inte avdraa for kostnaderna. Dessa ses
som en ren investering.
Fortsatt utbildning
Efter en fortsatt utbildning ska den anstallde kunna
folja med i utvecklingen pa sitt arbete. Kostnaderna ar
darmed i regel avdracrsgilla.

17 Edberg, Finetto & Soderlind, Fringe benefits, s 70
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* Vidareutbildning
Denna ar jamforbar med den grundlaggande utbildningen.
Syftet kan har sagas vara att man will na en annan
position inom foretaget, vilket bl a medfor forandrade
arbetsuppgifter. Kostnaderna ar har inte avdragsqilla.
Problem kan uppsta nar det ska avgoras vad som ska hanforas till det ena eller andra slaget av utbildning. Vidare
kan det vara svart att avgora detta nar det ar fraga om
genomgang av kurs eller foretagande av studieresa. I
tidigare praxis har gransdragningen skett pa sa vis att en
anstalld medgetts avdrag for kostnaden om han uppburit
oavkortad lon for kursen eller konferensen. Denna praxis
ar i stort fortfarande giltig.l8
Reglerna for reseformaner av typen studie- och konferensresa styrs inte sarskilt ingaende av KL. Enligt 32~ anv p
3 KL ar en forman skattepliktig om den skattskyldige inte
har fatt avdrag for den kostnad som denne sjaly haft. I
RSV:s anvisningar, RSV Dt 1988:10, anges att formanen av
fri eller subventionerad resa som den anstallde har erhallit fran arbetsgivaren jamstalls ofta med ersattning
av utfort arbete och darmed utgor en skattepliktig intakt
for den anstallde. Eftersom det saknas en detaljerad lagreglering pa omradet har det under wren utbildats en omfattande rattspraxis. Det gors da en individuell bedomning av hur stor den skattepliktiga formanen kommer att
bli. Detta innebar att vad som ar en skattepliktig forman
for en deltagare inte behover vara det for samtliga.l9,
Nar rattspraxis inte kan vara till hjalp nar man bedomer
om en formansbeskattning ska ske eller ej, kan den overgripande regeln 20§ KL vara det. Denna paragraf foreskriver att avdrag endast medges for kostnader som ar nodvandiga for intakternas forvarvande och bibehallande. Utifran paragrafen kan man da i stort avgora om en studieeller konferensresa ger upphov till en skattepliktig forman eller inte.
Skattedomstolarna gor en helhetsbedomning av saval belonings- som studie- och konferensresor for att kunna
avgora om det foreligger en skattepliktig forman eller
inte. Vidare gors bedomningen i stort efter foljande
punkter:20
* Resans nvtta for arbetsgivarens verksamhet
* S.,,yftet med resan och dess disposition
* Var studieresan och konferensen tiger rum.

18 RSV:s handledning, s 100
19 Johansson & Antonson, Formaner i tjansten, s 119
20 Johansson & Antonson, Formaner i tjansten, s 127ff
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Resan som gors skall vara till nvtta for arbetsgivaren,
d v s ha anknytning till verksamheten och vara av ekonomisk betydelse, for att den skall kunna betraktas som en
studie- och konferensresa. Detta innebar da att resan
uppfyller sitt syfte och inte utgor nagon loneforman for
den anstallde.
Taxeringsfragan provas av taxeringsnamnden efter en samIad bedomning av syftet med resan och vilken betydelse
den beraknas fa for foretaget. I bedomningen tas vidare
hansyn till hur mycket tid som anslas till noje och avkoppling. Regeringsratten anger har att viss tid far tas
i ansprak for annat an studier, d v s noje och avkoppling,
som dock maste hallas pa en normal niva. Med en normal niva menas enligt RSV:s handledning for taxering 1988, att
en konferens- eller studiedag bor omfatta minst sex timmar effektivt arbete och darutover finns tid for rekreation och noje. Foljdaktligen kan man inte vid en veckokonferens fordela 30 timmar pa tre dagar a do timmar
utan dessa skall jamt fordelas under alla fem dagar.
Dessa faktorer som taxeringsnamnden tar hansyn till i taxeringsfragan, maste arbetsgivaren tanka pa nar han skall
gora ett detaljerat program for studieresan. I detta program skall det framga hur en enskild konferens- och studiedag ser ut (schema), grupparbeten, studiebesok, kursdagarnas forlaggning under kursen, turistmal etc. Detta
innebar att i princip skall hela konferensveckan med utflykter, nojen o s v finnas med i programmet. For den anstallde innebar detta att om kraven ar uppfyllda pa konferens- eller studieresa sker ingen beskattning. Skulle
inte kraven uppfyllas sa blir den anstallde beskattad
for resan som en loneforman. Det ar da arbetsgivarens
kostnad for resan som ligger till grund for den anstalldes beskattning.
For att belysa hur rese- och konferensresor kan behandlas
om inte kraven ar fullt uppfyllda, ges foljande rattsfall:
R~ 1983 1:78 I, gallde en anstalld som i pris bade erhallit
en USA-resa for ett gott forsaljningsresultat. Tavlingen
var anordnad av en aterforsaljare i Sverige. Resan inkl
resdagar varade i 17 dagar. Den anstallde plus ovriga
resedeltagare gjorde sju besok hos foretag inom branschen.
Tiden utover dessa besok anvandes till sight-seeing, sallskaplig samvaro samt nojen. Regeringsratten gjorde har en
bedomning utifran vilken betydelse studieresan hade haft
for den resandes tjanst. Med hansyn till resans upplaggning
och programmets innehall konstaterade regeringsratten att
resans andamal bade varit att ge deltagarna en stor del av
resan till rekreation. Regeringsratten ansag dock inte att
andelen noje och rekreation var sa stor att hela resekostnaden skulle tas upp som loneforman, utan beskattade
den anstallde for loneforman endast till resekostnadens
halva varde.
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R~ 1983 1:78 II, aysag en resa till Brasilien. Resan
inklusive resdagar varade i do dagar varav endast do
timmar var aysedda for studiebesok. Regeringsratten ansag
att det saknades en saklig motivering for att halla en sa
kort kurs pa sa manga dagar. Vidare drog regeringsratten
den slutsatsen att med hansyn till resans upplaggning och
program, bade resans syfte varit att ge deltagarna rekreation. Detta innebar att regeringsratten ansag att hela resekostnaden darmed upptas till beskattning som loneforman
av den resande.
Ra Aa 164, gallde en person som var bade ensamagare och
anstalld i ett bolag och som bade besokt do massor.
Regeringsratten fann att i detta fall inte var nodvandigt
for verksamheten att delta i sa manga resor under ett ar.
Ratten ansag att endast tva besok var nodvandiga darfor
kunde bolaget tiara fa avdrag for dessa medan de ovriga atta
formansbeskattades hos den anstallde.
Av ovan namnda rattsfall ayser RA 83 1:78 I-II visserligen
famansbolag, men da sarskilda regler for denna typ av bolag saknas nar det galler reseformaner borde, enligt J
Johansson och J Antonsson "Formaner i tjansten" och RSV:s
handledning, utgangen ha blivit densamma om deltagarna inte tillhort famansforetagarkretsen.
En konferens- eller studieresa forlaggs ofta till en popular semesterort istallet for Sverige. For arbetsgivaren
spelar det ingen roll var den forlaggs for att han far
alltid avdrag, antingen som lonekostnad eller rorelsekostnad. Vidare kan det vara ekonomiskt lonsamt for arbetsgivaren att fara till utlandet, kostnaden forutom
kursavgift ar oftast betydligt lagre dar an i Sverige.
Arbetsgivaren maste ha ett bra skal till varfor man valt
ett annat land an Sverige, da skattemyndigheten mera uppmarksammar sadana an motsvarande resor inom Sverige. Om
inte arbetsgivaren kan ge ett bra skal ligger det nara
till hands att formansbeskatta de anstallda. Vidare bor
arbetsgivaren, nar det galler utlandsresor, alltid vara
beredd att dokumentera syftet med resan for skattemyndigheten. Den okade kontrollen fran skattemyndighetens sida
beror bl a pa att dessa vill undersoka om resan verkligen
ar en konferens- eller studieresa eller om den bor betraktas som noje och rekreation. Kontrollen kan vidare
aktualiseras antingen vid granskningen av de anstalldas
deklarationer eller vid granskning av bolagets rakenskaper.
Formansvardet for den anstallde kan reduceras genom jamkning eller nedsattning. Om han erlagger ett belopp till
arbetsgivaren kommer formanen att minska med motsvarande
belopp. Om kursen har varit forlagd pa en exklusiv eller
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dyrbar ort sker en skalighetsbedomning for att proportionera noje och studier. Darefter kan jamkning ske vid
formansvarderingen for den anstallde. Beskattningen kan
variera mellan inbesparade levnadskostnader och kostnaden for en normal semesterresa, beroende pa den anstalldes ekonomiska situation.. (jamfor aven tavlingsvinster
kap 3.3> .
Inledningsvis namnde vi att okningen av konferens- och
studieresor kan hero pa bl a mojligheten att to med sig
make/maka. Vardet av den medfoljande make/maka utgor en
skattepliktig forman for den anstallde. Detta varde beraknas till summan av medfoljande persons resekostnad,
d v s skillnaden mellan dubbel och enkelrum eller i ett
tillkommande enkelrum om man valjer att bo sa, samt de
ovriga merkostnader som uppstar genom att arbetsgivaren
later nagon utomstaende folja med den anstallde. Om
make/maka valjer ett billigare resealternativ kommer detta inte att medfora nagon andring i formansbeskattningen.
Motiven till makes deltagande for att fa avdrag kan vara
skiftande. Argument som artighet, stravan att oka kannedom om och intresset for den anstalldes arbete o s v saknar ocksa betydelse i skattefragan. Om daremot makens deltagande varit betydelsefullt for den anstallde kan formansbeskattningen undvikas. En handigkappad anstalld kan
exempelvis vara beroende av att maken foljer med.

3.3

Tavlingsvinster

3.3.1

InledninQ

Varor eller resor, som utgor vinster i pristavlingar som
arbetsgivaren, generalagenten eller liknande utlyser som
ett led i en forsaljningskampanj eller i foretagets personalvardande atgarder, ar alltid skattepliktiga. De jamstalls med ersattning for utfort arbete.
Ratten att delta i en pristavling har tillkommit genom
a nstallningsforhallandet och eventuell vinst anses ha atnjutits pa grund av anstallningen. Sjalva deltagandet
(lottvardet) anses inte utgora nagon skattepliktig forman. Skattepliktig forman uppkommer saledes endast for
vinnaren-/vinnarna.
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Dessa principer har fastslagits av regeringsratten i dom
(RA 1986 ref 44). I det malet overlamnades en summa pengar till personalforeningen vid foretaget. Beloppets
storlek var relaterat till hur manga medlemmar som nyttjade en bildekal ayseende en ny produkt. Darefter lottade
foreningen ut nagra resor.bland sina medlemmar. I domen
fastslogs att endast vinnarna skulle beskattas. Ratten
att delta i lotteriet skulle daremot inte tas upp till
beskattning.

3.3.2

Skattekonsekvenser

Nar det galler vinster i form av resor, beror den skattemassiga varderingen pa om resan ar en normal semesteroch rekreationsresa eller exklusiv eller dyrbar.
For en normal semesterresa bestams formanens varde med
ledning av marknadsvardet (allmanna saluvardet). Detta
varde motsvaras i regel av foretagets kostnad for resan
med tillagg for mervardesskatt. Med normal semesterresa
menas sadan som var och en kan gora utifran sina inkomster och forhallanden i ovrigt. t ex till Kreta, Rhodos,
Kanarieoarna, Mallorca, Cypern o s v. Den omstandigheten
att mottagaren aldrig tidigare gjort en sadan resa, medfor ingen andring i denna varderingsgrund.
Om vinsten daremot bestar av en exklusiv resa, maste hansyn tas till mottagarens ekonomiska situation. Ar det
sannolikt att mottagaren med hansyn till sina inkomstoch formogenhetsforhallanden nagon gang i sitt liv skulle
vara beredd att betala for en resa av detta slag, bor det
skattepliktiga vardet bestammas till foretagets kostnad
for resan inkl mervardesskatt. I annat fall skall det
skattepliktiga vardet bestammas till belopp, som kan variera mellan mottagarens inbesparade levnadskostnader och
kostnader for en normal semesterresa. (Jfr Studie- och
konferensresor, kap 3.2). Destinationsort for exklusiva resor kan vara Asien, Australien, Sydamerika m fl lander.21
Den anstallde, vinnaren, beskattas i forekommande fall
aven for vardet av medfoljande make/maka pa samma satt
som nar det galler studie- och konferensresor.
Har tavlingsvinster lamnats i form av varor, kan formansvardet av praktiska skal varderas till foretagets anskaffningskostnad for varan, med tillagg for mervardesskatt.
I saraband med forsaljningstavlingar kan det forekomma att
deltagarna erhaller poangbevis eller premiecheckar som
berattigar till uttag av varor. Mottagarens formansvarde
motsvarar da det erhallna bevisets marknadsvarde.

21 Johansson & Antonson, Formaner i tjansten, s 141ff
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Det arrangerande foretaget far behandla kostnaderna for
tavlingsvinster som en avdragsgill reklam- och personalkostnad. For arbetsgivaren galler alltid foretagets kostnad for vinsten (resan, varan, premiechecken) inkl mervardesskatt vid berakning av preliminar A-skatt, arbetsgivaravgift och vid redovisningen av kontrolluppgift.
Detta forhallande galler aven om vinsten varit en exklusiv resa. Eventuell nedsattning av formansvardet bor ske
vid inkomsttaxeringen.

RA 1984 1:40 II. Fraga om beskattning av resa som pris for
gott forsaljningsresultat.
Generalagenten for VW-bilar bade anordnat en saljtavling
bland sina aterforsaljare, dar vinsten bestod av USA-resor. Generalagenten och aterforsaljarforetaget betalade
resan. Aterforsaljare N vann en resa, men i sin sjalydeklaration tog han inte upp nagot varde for resan. Lansratten beskattade N for hela resan, trots att han anforde att han inte var anstalld hos tavlingsarrangoren, att
resan till vasentlig del bade haft karaktaren av studieresa, att han inte av egna medel skulle ha varit beredd
att bekosta en sa forhallandevis dyr resa och att resan
inte fick utbytas mot pengar. Resan varade i 12 dagar,
under vilka cirka do timmar totalt agnades at studiebesok. Resterande tid kunde fritt disponeras av resedeltagarna. N bade beviljats semester fran sitt foretag under den tid resan pagick.
Mot bakgrund av detta fann regeringsratten att N skulle
beskattas for hela vardet, eftersom bans ekonomiska forhallanden inte uteslot att han sjaly skulle ha mojlighet
att bekosta en liknande resa nagon gang i framtiden. I
domen konstaterades att, med hansyn till befintliga reseprogram och ovriga omstandigheter, resan var att betrakta som nojes- och rekreationsresa. N pafordes alltsa en
skattepliktig forman som motsvarade resans varde.
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4

SKATTEFRIA NATURAFORMANER

4.1

Inledning

Alta naturaformaner som utgatt till en anstalld (uppdragstagare) for tjansten (uppdraget) ar i princip skattepliktiga (RSV Dt 1988:10). Undantag fran denna princip
finns i 32§ 3a-3e mom och 32§ anv p 8, 2 st KL.
Personalvardsformaner ar inte aysedda att utgora direkt
vederlag for utfort arbete. De syftar i forsta hand till
att skapa trivsel, samhorighet och en god psykisk och
fysisk balsa hos personalen. Personalvardsformaner kan
ocksa utga pa grund av sedvanja inom det yrke eller den
verksamhet det ar fraga om. Om formanen inte riktar sig
till hela personalen, eller om den gar att byta ut mot
pengar, sa jamstalls den med lon i kontanta medel och
skatteplikt intrader. Forhallandet blir detsamma, om formanen tillhandahalls utanfor arbetsplatsen mot betalning
med kupong (Prop 1987/88:52)

4.2

"Egentliga" personalvardsformaner - 32§ anv p 3b KL

De egentliga personalvardsformanerna, trivselformanerna,
ar:
* Forfriskningar och annan enklare fortaring i samband
med arbetet som inte kan anses som maltid (32~ anv p 3b,
2 st KL).
Forfriskningar och annan enklare fortaring i form av t ex
kaffe, te, lask, "fralla" och bulle, ar bland de vanligast forekommande formanerna pa en arbetsplats. Var gransen mellan enklare fortaring och maltid gar bar inte berorts, varken i forarbetena till lagtexten eller i RSV:s
anvisningar. All lagad mat torde dock betraktas som maltid.
Enklare fortaring i samband med overtidsarbete forekommer
ibland. I sadant fall kan arbetsgivaren utan beskattningskonsekvenser for den anstallde bjuda pa t ex of och smorgas eller till och med en pizza.
* Sedvanliga rabatter vid inkop av varor och tjanster som
ingar i arbetsgivarens ordinarie utbud (32~ anv p 3b,
3st KL).

~.
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Med sedvanlig rabatt ayses en rabatt som lamnas pa grund
av sedvanja inom yrket eller verksamheten och som i princip ar tillganglig for hela personalen. En forutsattning
for att rabatten skall kunna anses som sedvanlig, ar att
den ligger pa en rimliq niva. Vad som ar en rimlig niva
gar inte att avgora generellt. Rabatterna varierar mellan
olika branscher och over tiden.
For att en rabatt skall kunna godtas som sedvanlig krays,
att den inte ar storre an vad den anstallde som kund, eller personalen som grupp, skulle kunna utverka pa annat
hall.
Ett annat satt att definiera gransen for en skattefri rabatt ar, att den inte far overstiga den rabatt som arbetsgivaren ar beredd att lamna till sin storsta kund.22
En annan forutsattning for att rabatten skall kunna anses
som sedvanlig ar, att den bara ayser normala inkop av varor och tjanster for den anstallde och bans familjs privata konsun~tion.
* Mojlighet till enklare slag av motion och friskvard om:
- den utcvas inom en anlaggning som regelbundet disponeras av arbetsgivaren eller en till arbetsgivaren anknuten personalstiftelse
- den utovas enligt abonnemang som tecknats av arbetsgivaren och betalas direkt av denne till anlaggningens
innehavare
- den ar av kollektiv natur eller
- den i andra fall i ringa omfattning utovas av den
anstallde
(32§ anv p 3b, 3 st KL)
Att arbetsgivaren stimulerar sin personal att motionera,
anses som en sjalvklar form av personalvard. Den allmanna ekonomiska utvecklingen under senare ar och en okande
fritid har gjort att intresset for fritidsaktiviteter har
okat kraftigt. Samtidigt har gransdragningen mellan skattefri personalvard och arbetsgivarens utlagg for den anstalldes personliga levnadskostnader fatt okad betydelse.
I synnerhet galler detta i fraga om av arbetsgivaren
subventionerad motion (Prop 1987/88:52).
En forutsattning for att skattefrihet skall galla ar att
motionen utovas i arbetsgivarens lokaler eller i av arbetsgivaren forhyrda lokaler feller del av lokaler) och
att dessa forhyrningar sker regelbundet.

22 Johansson & Antonson, Formaner i tjansten, s 31ff
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Skattefriheten omfattar endast motion eller annan friskvard av enklare slag, forutsatt att motionsformanen ar
tillganglig for hela personalen. Motionsformanen kan galla t ex gymnastik, styrketraning, bowling, bordtennis,
tennis eller squash. Till skattefria motionsformaner raknas aven lagidrotter som t ex fotboll, volleyboll, handboll och bandy.
Sporter som kraver dyrbarare anlaggningar, redskap och
kringutrustning och som dessutom utovas skilt fran arbetet i bade tid och rum, omfattas inte av skattefrihet,
t ex golf, segling, ridning och utforsakning pa skidor.
Entre- och startavgifter till idrottsevenemang, som betalas av arbetsgivaren, blir ocksa skattepliktigt, forutsatt att det inte hamnar inom 600-kronorsregeln (se 600kronorsregeln kap 2.5).
Motionskuponger raknas som kontant lon och blir av den
anledningen skattepliktiga till det belopp som anges pa
kupongen.
Forman av utrustning (idrottsredskap) av enklare slag och
enklare kladutrustning forsedd med arbetsgivarens logotype, t ex T-trojor och traningsoveraller for den anstalldes personliga bruk, ar skattefria formaner for den anstallde.
Tillgang till bastu eller solarium pa arbetsplatsen utgor
en skattefri trivselforman pa samma satt som utnyttjande
av arbetsgivarens motionsanlaggning.23

4.3

Sedvanliga formaner inom yrket - 32~ 3e mom KL

Av rubricerade paragraf framgar, att till personalvardsformaner raknas aven formaner, som utgar pa grund
av sedvanja inom yrket eller verksamheten.
For sedvaneformanerna skedde inga skattemassiga forandringar i samband med 1987 ars lagstiftning om naturaformaner. Klassiska exempel pa sedvanliga formaner ar
bryggeriarbetaren med fri tillgang till s k dagdricka,
damfrisorskan med fri harvard och fria bad for den som
ar anstalld i badhus.
RSV konstaterade i sin anvisning RSV Dt 1988:10, att fri
elle:r subventionerad TV-licens, tidning eller tidskrift
inte bor anses som skattepliktig forman, om den har ett
direkt saraband med arbetsgivarens produktion av program
respektive tidningar. Detta innebar att anstallda vid
Sveriges Radio AB och deras dotterbolag, liksom anstallda i tidningsforetag utan skattekonsekvenser kan erhalla
fri TV-licens respektive fri dagstidning.

23 Johansson & Antonson, Formaner i tjansten, s 39
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Formansbeskattningskommitten konstaterade i sitt betankande (Ds Fi 1985:13) att utvecklingen kan gora att man
andrar synen pa om en forman bor beskattas eller inte.
Detta exemplifieras med att RSv gjorde en sadan omvardering av vissa formaner i samband med oversynen av naturaformansanvisningarna infor 1984 ars taxering. Da bleu
forman av fri/subventionerad TV-licens, tidning eller
tidskrift skattefri, forutsatt att de bade ett direkt
saraband med arbetsgivarens produktion av program och
tidningar.24
Vad galler skattefriheten for dagstidningar, har formanen vidgats. Till och med 1985 ars taxering gallde formanen, bortsett fran den egna produkten, endast dagstidning fran "annat tidningsforetag pa samma ort" (RSV Dt
1 984:19). Aret efter (RSV Dt 1985:16) var Orden "pa samma
ort" borttagna och skattefriheten darmed utvidgad till
att galla dagstidningar fran hela landet.

4.4

Fri gruppliv- och grupps~ukforsakrinq-32~ 3a mom KL

Detta ar de allra vanligaste formanerna nar det galler
antalet formanstagare.
Forman av fri grupplivforsakring ar skattefri. Har formanen erhallits i enskild tjanst efter vasentligt formanligare grunder an vad som galler for statligt anstallda,
uppkommer dock en skattepliktig forman. Som forman skall
da det varde tas upp, som overstiger vad en statsanstalld
skulle ha fatt i motsvarande situation.
Forman av fri gruppsjukforsakring ar skattefri sa lange
den utformats efter grunder, som faststallts i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens huvudorganisationer.

4.5

Fri halso- och sjukvard - 32§ 3b mom KL

Fri halso- och sjukvard, foretagshalsovard, fria 1akemedel och ersattning for lakemedelskostnader, liksom fri
tandvard (utom patientavgift) ar skattefria formaner for
den anstallde. For dessa formaner galler att de omfattar
de delay som inte betalas av forsakringskassan.

Johansson & Antonson, Formaner i tjansten, s 55ff
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Det ligger i arbetsgivarens intresse, att den anstallde
vid sjukdom snabbt aterkommer in i produktionen. Av den
anledningen kan arbetsgivaren vara villig att betala for
vard pa privata vardinrattningar, dar yard kan erbjudas
snabbare eller pa andra villkor an i den offentliga varden (Prop 1987/88:52).
De forsakringar pa omradet, som arbetsgivaren kan teckna
i dag, torde narmast vara inriktade pa anstallda i nyckelpositioner, vilkas sjukfranvaro vallar arbetsgivaren sarskilda problem. Aven om arbetsgivaren betalar for den anstalldes vard pa privat sjukinrattning,ar det en skattefri forman. Den verkliga formanen i sadant fall torde vara
snabbare yard och formansvardet for tidsvinst ar mycket
svarberaknat.25
Forman av fri tandvard i enskild tjanst ar en skattepliktig forman, om den utgar efter vasentligt formanligare
grunder an vad som galley statligt anstallda. I annat
fallar den skattefri. Om arbetsgivaren betalar patientavgiften vid tandvard, sa maste arbetstagaren betala
skatt for formanen.
Arbetsgivarens avdragsratt for kostnader for fri halsooch sjukvard samt for foretagshalsovard ar till viss del
begransad. Dessa begransningar anges i anvisningarna till
20~ KL. Arbetsgivaren medges inte avdrag for halso- och
sjukvard for vilken ersattning inte utges enligt lagen
(1962:381) om allman forsakring. Det kan t ex rora sig om
kostnader for yard pa privat vardinrattning eller premier
for en forsakring som ger sadan yard. Enligt prop
1987/88:52 boy en sadan subvention kopplas till en vagrad
avdragsratt for arbetsgivaren vad galley kostnader for
privat sjukvard som Trite ersatts via den allmanna forsakringen. Detta skulle annars Leda till att den offentliga
wardens resurser urholkades och dessutom bidra till att
ojamnheter i fordelningen av det totala utbudet av sjukvard uppstod.
Arbetsgivaren vagras ocksa avdrag for tandvard hos en
privatpraktiserande tandlakare, som inte ar uppford pa
forteckning hos forsakringskassan.
Arbetsgivaren medges inte Keller avdrag for annan foretagshalsovard an sadan, som uppfyller villkoren for bidrag enligt forordningen (1985:326) om bidrag for foretagshalsovard.
Slutligen medges inte Keller avdrag for kostnader for sadan verksamhet som ayser rehabilitering eller liknande,om
verksamheten inte bedrivs efter grunder som faststallts i
kollektivavtal mellan arbetsmarknadens organisationer.

25 Reutersward, Svensk Skattetidning, 1988:3, s 116
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4.6

Reseformaner - 32§ anv p 8, 2 st KL

Enligt huvudregeln (32~ anv p 3 KL) ar fria resor for anstallda en skattepliktig forman, om det inte galler
tjansteresor. Fran denna huvudregel finns ett undantag baserat pa sedvana. Forman av fri eller rabatterad resa som
tillhandahalls de anstallda i trafik- och resebyraforetag
ar skattefri under forutsattning att reseformanen inte ar
att anse som ersattning for viss arbetsprestation.
Denna form av forman har funnits lika lange som jarnvagarna i vart land. Nuvarande formansbestammelser grundas
pa ett Kungligt Brev fran ar 1908 med senare kompletteringar.26
For denna typ av forman kan det ligga i arbetsgivarens
intresse att den anstallde utnyttjar erbjudna formaner.
Den anstallde far genom formanerna mojlighet att lara
kanna arbetsgivarens verksamhet samt kundernas behov och
onskemal.
Formansbeskattningskommitten (Ds Fi 1986:27) kom fram till
att en reseforman kan jamstallas med de rabatter som affarsanstallda och annan personal hos tillverkare av konsumtionsvaror ofta atnjuter i anstallningen.
En reseforman innebar att arbetsgivaren aystar fran en
viss mojlig inkomst. Han gor inget utlagg for den anstalldes rakning. Ibland tillhandahalls reseformanerna
bara i man av tillgang till plats, och da aystar arbetsgivaren inte ens fran en mojlig inkomst. Fran 1 januari
1988 har kretsen av formansberattigade begransats till
att galla den anstallde sjaly, make/maka eller sambo
och barn under 18 ar.

4.7

Sedvanliga gavor - 32~ 3d mom KL

Gava fran arbetsgivare till anstalld jamstalls normalt
med lop och apses utgora skattepliktig intakt for den anstallde remuneratorisk gava. Anstallningsforhallandet ar
grunden for den remuneratoriska gavan. Vidare betraktas
ocksa gavor fran ett koncernforetag eller annat foretag,
som ar i intressegemenskap med arbetsgivaren som remuneratorisk.
En gava skall i princip behandlas enligt samma grunder
som andra naturaformaner vad galler arbetsgivarens avdragsratt, bans skyldighet att erlagga arbetsgivaravgifter, innehalla preliminar A-skatt och skyldigheten att
redovisa kontrolluppgifter. Fran denna princip om skatteplikt har tre aysteg gjorts.

26 Ds Fi 1986:27, s 47
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4.7.1.

Julaava - 32~ 3d mom, punkt 1 KL

Julgavor av mindre varde till anstallda ar skattefria.
Deras varde bor ligga pa .en relativt lag niva, eftersom
de ar arligen aterkommande. En direkt koppling till basbeloppet vid varderingen avvisades som olamplig i propositionen 1987/88:52. Det ankommer pa RSV att ge anvisningar
om beloppets storlek i framtiden. I RSV Dt 1988:10 anges
gransen till 250 kronor inkl mervardesskatt for inkomstaret 1988. Om en julgava skulle kosta mer an 250 kronor,
kan den "som gava" laggas inom den s k 600-kronorsregeln
(se 600-kronorsregeln, kap 3.4). Rubriceras gavan som
"julgava"och varderas till mer an 250 kronor, beskattas
den i sin helhet, eftersom detta belopp ar ett gransvarde
och inte ett grundbelopp.

4.7.2.

SedvanliQ ~ubileumsaava - 32§ 3d mom, punkt 2 KL

For jubileumsgava forutsatter skattefriheten dels ett foretagsjubileum som ayser 25 ar, 50 ar, 75 ar o s v, dels
att gavans varde rote overstiger tre ganger gransen for
skattefria julgavor. Enligt RSV Dt 1988:10 far rote vardet pa en jubileumsgava overstiga 750 kronor inkl mervardesskatt for att anses som en skattefri forman. Detta
galler for inkomstaret 1988. Liksom vid julgava, ar beloppsgransen ett gransvarde och rote ett grundbelopp. Hela gavans varde kan bli en skattepliktig forman om dess
varde overstiger 750 kronor. Vid bedomning av gavans varde, tar man rote langre hansyn till om den ar forsedd med
inskription eller rote (Prop 1987/88:52).

4.7.3.

Minnesaava - 32~ 3d mom, punkt 3 KL

Minnesgava ar en sadan gava som ges till en anstalld som
antingen har sarskild hogtidsdag (t ex 50-arsdag) eller
varit anstalld en 1angre tid i foretaget (t ex 25 ar).
Minnesgava brukar aven utdelas vid anstallningens upphorande. En sadan gava ar skattefri, om gavans vard~ inte overstiger 6 000 kronor inkl mervardesskatt och rote
ges vid mer an ett tillfalle utover vid anstallningens
upphorande. En anstalld kan alltsa totalt erhalla tva
skattefria minnesgavor fran samma arbetsgivare. Om nagon
slutar vid ett foretag, far sin ayskedsgava och sedan
aterkommer som anstalld, gar det dock rote att ge en ny
"tack och farval-gava" nasta gang samme person slutar.
Man kan sa att saga bara sluta en gang hos varje arbetsgivare, gavoskattemassigt sett (G Axelsson, SAF-tidningen, 39 s 21).
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Skattefriheten galler alla slags minnesgavor med undantag for kontanter eller sadant som kan jamstallas med
kontanter (t ex vardepapper, presentkort o dyl). Tidigare fanns krav pa att gavan skulle ha viss karaktar, t ex
klocka, medalj, smycke o s v. Numera kan gavan besta av
nastan vad som helst. Bidrag till en semesterresa
accepteras t ex som en skattefri minnesgava. Arbetsgivaren
far dock inte betala ut kontanter till den anstallde for
inkop av semesterresa, utan maste i sadant fall betala
biljettpriset direkt till resebyraforetag eller till den
som tillhandahaller biljetterna for att skattefrihet skall
galla.27
I motsats till vad som ar fallet med julgavor och sedvanliga gavor, anges en beloppsgrans for minnesgava 6 000 kronor - i lagtexten, vilket innebar att det krays
ett riksdagsbeslut for en andring.

4.8

Fria arbetsklader och fri uniform - 32~ 3c mom KL

Fria overdrags- och skyddsklader och fri tvatt av sadana
klader var redan fore 1987 ars lagstiftning om naturaformaner en skattefri forman. Skattefriheten motiverades
med att denna typ av klader ar sarskilt avpassade for arbetet och inte 1ampligen kan anvandas privat. Den 1 januari 1988 bleu aven forman av fri uniform och fria arbetsklader skattefri.
Definition av uniform enligt RSV Dt 1988:10, s 4:
"Med uniform ayses kladedrakt for tjanstebruk som faststallts och utformats i detalj av myndighet eller arbetsgivare. En uniforms primara syfte ar att utmarka en viss
befattning eller vissa befogenheter. Karaktaristiskt for
en uniform ar att den har en fran vanliga klader tydligt
avvikande utformning".
Motivet till att man fore 1987 ars lagstiftning beskattade forman av fri eller subventionerad uniform var att det
innebar en ekonomisk vinst for den skattskyldige, eftersom han inte behovde nota pa sina privata klader pa arbetsplatsen. Detta forhallande medforde en inbesparad
levnadskostnad for den anstallde. Eftersom man inte far
gora avdrag for privata levnadskostnader vid taxeringen,
utgjorde dessa inbesparade kostnader en skattepliktig
intakt. Numera anser man att uniformen ar en form av
arbetsdrakt som ofta kan jamstallas medoverdragsklader,
darav skattefriheten.28

27 Johansson & Antonson, Formaner i tjansten, s 148
28 Ds Fi 1985:13, s 70ff
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Med arbetsklader menas, forutom skydds- och overdragsklader, klader som ar sarskilt avpassade for arbetet. A1la arbetsklader som ar sarskilt avpassade for arbetet och
som inte lampligen kan anvandas privat ar undantagna fran
beskattning. Sa kan t ex vara fallet med sjukvardspersonalens och restauranganstalldas klader.
Klader av enhetlig typ som anvands i arbetet, men som
dessutom kan anvandas privat utgor skattepliktig forman.
Undantag kan under vissa forutsattningar Boras fran denna princip for klader som aven kan anvandas privat, men
da maste foretagets logotype vara varaktigt fastsatt pa
kladseln. Det krays dessutom att kladerna darigenom
markbart avviker fran vanliga klader och att man darfor
kan anta att de inte kommer att anvandas for privat bruk.
Kontanta bidrag for inkop av uniform och arbetsklader ar
alltid skattepliktiga. Vid riksdagsbehandlingen av naturaformanslagstiftningen yrkades av bl a rattviseskal,
dels att ekiperingsbidrag inte skulle Leda till formansbeskattning Motion 1987/88:Sk 14), dels att bidrag till
arbetsklader skulle vara skattefria om inkopskvitto kunde uppvisas (Motion 1987/88:Sk 16). Skatteutskottet och
riksdagen aystyrkte dessa motioner med motiveringen att
en sadan utvidgning av skattefriheten skulle strida mot
principen att kontantersattningar utan undantag skall
tas upp till beskattning.

L
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PENSIONER

5.1

Inledninq

Med pension ayses skatterattsligt, enligt SFS 1987:1205
och 31~ KL anv pkt 1, foljande:
* belopp som utgar i form av folkpension eller allman
tillaggspension (ATP)
* belopp som av annat skal an forsakring utgar p g a
tidigare tjansteforhallande, ex direktpension, samt
* belopp som utgar p g a pensionsforsakring.

5.2

PensionsforsakrinQar i t~ansten

Som arbetsgivare har foretaget enligt lag vissa sociala
skyldigheter. Denne skall namligen varje manad betala in
a rbetsgivaravgifter, 37,070 1988, pa utbetalad bruttolon.
I denna procentsats ingar lagstadgade forsakringsavgifter.
De lagstadgade forsakringarna, vad galler pensioner, regleras genom; Lager om allman forsakring (AFL), Lager om
delpension (DPL), Lager om arbetsskadeforsakring (LAF)
samt lagarna om arbetsloshetsforsakring respektive arbetsmarknadsstod (KAS).
I den allmanna forsakringen ingar folkpension, tillaggspension (ATP) och sjukforsakring. Folkpensionen ar en
grundforman som utges utan anknytning till den forsakrades tidigare inkomster och ar oberoende av anstallning.
ATP ar en komplettering till folkpensionen och beraknas
efter den forsakrades arbetsinkomster fr o m tidigast
1960. Till den som varit anstalld eller verksam som
egenforetagare under minst 30 ar beraknas ATP pa de 15
Basta inkomstaren. Vidare ger folkpension och ATP tillsammans med olika atgarder fran samhallet, ex bidrag, ett
grundskydd for alderdom och sjukdom. De pensioner och
andra formaner som finns inom de lagstadgade forsakringarna beraknas i forhallande till det s k basbeloppet som
foljer forandringarna i det allmanna prislaget. Salunda
faststalls t ex sjukpenninggrundande respektive
pensionsgrundande inkomst, pensionspoang i ATP samt lopande utbetalningar med hansyn till basbeloppet (1988 =
25 800 kronor).2~

29 SAF, Forsakringar pa arbetsmarknaden enligt lag och
avtal 1988, s 17
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Utover de namnda lagstadgade forsakringarna, gallande
pensioner, finns det alternativa mojligheter att tacka
ett pensionsbehov. Arbetsgivaren kan bli delagare i SAF
genom medlemskap i ett SAF-forbund och darmed teckna ett
kollektivavtal for sina anstallda. Samtliga foretag som
ingar ett kollektivavtal skall da teckna ett forsakringsavtal rorande AMF-forsakringarna:30
* Avgangsbidrag (AGB), Avtalsgruppsforsakring (AGS),
Sarskild tillaggspension (STP) och tjanstegrupplivsforsakring (TGL) som omfattar arbetare
samt
* Trygghetsforsakring vid arbetsskada (TFA) som omfattar
bade arbetare och tjansteman.
Foretag som har tjansteman maste dessutom teckna forsakringsavtal om:
* Industrins och handelns tillaggspension for tjansteman
och arbetsledare (ITP) och Tjanstegrupplivforsakring
(TGL) for tjansteman.
Enligt 29~ anv KLar pensionskostnaden avdragsgill upp
till den allmanna pensionsplanen. For saval de lagstadgade som de avtalsmassiga pensionerna kan avdrag goras pa
hela pensionskostnaderna, for dessa sammanfaller med den
allmanna pensionsplanen.31
Slutligen skall har ytterligare namnas en relativt ovanlig pensionsform for arbetstagare som dock ar mer vanlig
bland foretagsledare. Denna pensionsform ar en direktpension som inte utgar direkt i lon utan arbetsgivaren
har utgivit ett pensionslofte till den anstallde. Pensionsloftet innebar att den anstallde kommer att fa en
utbetald pension fran arbetsgivaren nar den anstallde
slutar sin anstallning.32

30 SAF, Forsakringar pa arbetsmarknaden enligt lag och
avtal 1988, s 5
31 Akelius, Skatt & placeringar, s 18:32
32 Johansson & Antonson, Formaner i tjansten, s 207
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PRELIMINAR A-SKATT

6.1

Inledninq

Nar loneutbetalningar skall goras till de anstallda maste huvudarbetsgivaren samtidigt gora avdrag for preliminar A-skatt. Som huvudarbetsgivare raknas i regel den
arbetsgivare dar arbetstagaren har den hogsta lonen. Av
den skattskyldiges preliminara skattsedel framgar vilken
skattetabell och vilken kolumn i tabellen som skall anvandas. Darigenom framgar vilken skatt som arbetsgivaren
skall innehalla.

6.2

Lagreqler

Bestammelserna om preliminarskatt finns i UBL (1953:272).
Fran och med 1.1 1988 skall preliminarskatt beraknas och
innehallas pa samtliga skattepliktiga naturaformaner (SFS
1987:1305). Enligt SFS 1987:1305 har 8~ 1 st UBL foljande
innebord:
Har en skattskyldig bade kontant lon och skattepliktig
naturaforman skall preliminarskatt beraknas efter inkomstformanernas sammanlaada varde. Paragrafen anger vidare
att formansvardet skall sattas ned om den skattskyldige
ersatt formanen belt eller delvis med kontanta medel.
Tidigare beraknades den preliminara skatten pa kontant
lon och forman av fri kost, bostad och bil. Enligt saval
tidigare som nya regler lagger man samman lonen och formanens varde for att sedan avlasa preliminarskatten i en
aktuell kallskattetabell.33
Den innehallna preliminary skatten skall redovisas och
betalas av arbetsgivaren, tillsammans med arbetsgivaravgifter pa en uppbordstalong (se bilaga 3), senast den
18:e manaden efter det att skatteavdraget har gjorts.Detta innebar att, om skatteavdrag har gjorts pa lon i januari, skall detta redovisas och betalas in pa uppbordsdeklaration senast den 18 februari o s v.
Varderingen av de skattepliktiga naturaformanerna sker
till marknadspris vid preliminarbeskattningen, med tre
undantag. Dessa ar forman av fri kost, bil och bostad
som inte ar semesterbostad (se respektive forman).

Johansson & Antonson, Formaner i tjansten, s 222
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6.3

Reducerinq av formansvardet

Den anstallde har mojlighet att reducera formansvardet
for samtliga skattepliktiga formaner genom att betala
med "skattade" pengar for formanen till arbetsgivaren.
Formansvardet satts da ned med ersattningen finnan preliminarskatteavdrag beraknas. For formansvardet fri eller
delvis fri bil galler att man tar hansyn till formansvardet vid berakning av preliminar A-skatt om detta har
nedsatts. Bilar som ar sex ar eller aldre utgor dock ett
undantag satillvida nedsattningen av formansvardet inte
paverkar underlaget for berakning av preliminarskatt.
Formanstagaren kan begara att formansvardet istallet
beraknas som 18% av nybilspriset pa motsvarande modell i
de fall en ny eller jamforbar modell finns. Om formanstagaren begart detta ar det alltsa anda 18% av 85 000
kronor som ligger till grund for preliminarskatten.
Vi ger foljande exempel for att visa hur det gar till att
berakna preliminarskatt.34
E~empel. En anstalld har en bruttolon pa 12 000 kronor/man
och formanerna fri kost i do dagar, fri bil (varde 2 000
kronor/man) samt har disponerat arbetsgivarens semesterstuga (varde 3 000 kronor/man). Vidare har den anstallde
ersatt arbetsgivaren - genom nettoloneavdrag - med d o
kronor/dag for lunchen samt 1 000 kronor for semesterbostaden.
Formanerna 1aggs till bruttolonen efter avdrag for de betalningar som gjorts finnan skatteavdrag gors.

Bruttolon
Kostforman
Skattepliktigt belopp 19:70 x 10 dgr
Ersatt av anstalld
-10:00 x 10 dqr
Bilforman
Skattepliktigt belopp
2 000
Ersatt av anstalld
0
Semesterbostad
Skattepliktigt belopp
3 000
Ersatt av anstalld
-1 000
Skatt

Skatteberakning
kr/man

Utbetalning
kr/man

12 000

12 000

97

2 000

2 000
16 097
8 000

-8 000
4 000

Avgar, ersattning for
kost och sem.bostad 1)

- 1 100

Att betala ut till den
anstallde

34 Johansson & Antonson, Formaner i tjansten, s 223
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1) Ersattning fran anstalld
for semesterbostad
Ersattning fran anstalld
for kost
Belopp som avgar
~

1 000
100
1 100

Vidare kan naturaformaner som varderas enligt schablonregler (bil, kost, bostad) jamkas vid inkomsttaxeringen.
Jamkning av formansvardet for fri bil och fri kost kan
yrkas av den anstallde hos lokala skattemyndigheten, om
synnerliga skal foreligger. Sedan beslut om jamkning har
tillstyrkts av lokala skattemyndigheten skall arbetsgivaren inte jamka formansvardet. Detta varde ligger fast
vid berakning av arbetsgivaravgifter och vid redovisning
av kontrolluppgift. Daremot skall arbetsgivaren beakta
innehallet i jamkningsbeslutet nar skatteavdrag gors for
preliminar A-skatt.
Till skillnad fran ovriga skattepliktiga naturaformaner
varderas inte bostadsforman efter samma regler vid berakning av preliminar A-skatt, som vid inkomsttaxeringen.
Vid berakning av preliminar A-skatt och arbetsgivaravgifter utgar arbetsgivaren alltid fran schablonvarderingen.
Samma varde tas upp i kontrolluppgiften.
Den anstallde tar i sin sjalvdeklaration upp bostadsformanens marknadsvarde, d v s det hyrespris som galler
pa orten. Detta marknadsvarde kan, efter yrkande fran den
anstallde, jamkas vid inkomsttaxeringen.
Vi ger har ett exempel pa hur man behandlar jamkningsbeslut.35
Exempel. En anstalld har en manadslon pa 13 500 kronor.
Dessutom har han en bilforman (varde 2 400 kronor/man)
och andra formaner (varde 1 800 kronor for aret). Den
anstallde raknar med att under beskattningsaret fa ett
underskott i inkomstslaget kapital med 9 000 kronor och
i inkomstslaget annan fastighet (villa) med 24 000 kronor. Da dessa underskott kommer att paverka den slutliga
skatten, med en okning, ansoker den anstallde om jamkning
av preliminar-skatt pa ovanstaende uppgifter. Den lokala
skattemyndigheten beslutar om jamkning av 3 000 kronor/
manad.

35 Johansson & Antonson, Formaner i tjansten, s 225
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Arbetsgivaren gor foljande preliminarskatteavdrag:

Bruttolon
Bilforman
Ovriga formaner
(1 800/12)
Jamkning av preliminar
A-skatt
Preliminar A-skatt
Att betala ut till den
anstallde

6.4

~

Skatteberakning
kr/man

Utbetalning
kr/man

13 500
2 400

13 500

150
16 050
- 3 000
13 050
5 271

5 271

8 229

Pafol~de~

Arbetsgivaren och arbetstagaren blir ansvariga for skatten om arbetsgivaren utan skalig anledning inte har dragit skatt fran arbetstagarens lon. Den lokala skattemyndigheten kommer da att i forsta hand uppmana arbetstagaren att betala skatten. Betalar han inte skatten riktas kravet mot arbetsgivaren. Om arbetsgivaren efter
uppmaning betalar skatten har han ratt att fa tillbaka
beloppet genom att i sin tur krava arbetstagaren. Han kan
fa hjalp av kronofogdemyndigheten, om han 1amnar in indrivningskvitto eller pa annat satt styrker att han betalat skatten.
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SOCIALA AVGIFTER OCH PENSIONSGRUNDANDE INKOMST

7.1

Sociala avaifter

Reglerna om sociala avgifter pa bl a skattefria naturaformaner finns i lagen (1981:691) om socialavgifter. En
arbetsgivare skall betala socialavgifter i form av arbetsgivaravgifter. Att nagon ar arbetsgivare och skall
betala arbetsgivaravgift enligt socialavgiftslagen innebar inte nodvandigtvis att han ocksa ar arbetsgivare enligt uppbordslagen. Socialavgiftslagens arbetstagarbegrepp ar nagot vidare an det i uppbordslagen beroende
bl a pa att arbetsgivaravgift skall betalas aven av den
som inte ar huvudarbetsgivare.36
Fran den 1 januari 1988 skall i avgiftsunderlaget for
a rbetsgivaravgifter inga lon i kontanter och vardet av
alla skattepliktiga naturaformaner. For beskattningsaret
1988 ar arbetsgivaravgiften 37,070.
Arbetsgivaravgiften bestar av:37
Tillaggspensionsavgift (ATP)
Sjukforsakringsavgift
Folkpensionsavgift
Delpensionsavgift
Vuxenutbildningsavgift
Barnomsorgsavgift
Arbetsskadeavgift
Arbetsmarknadsavgift
Arbetarskyddsavgift
Lonegarantiavgift
Allman loneavgift
Summa:

10,60%
10,10%
9,45%
O,SOo
0,27%
2,20%
0,900
2,16%
0,35%
0,20%
0,34%
37,07%

Socialavgiftslagen ar tvingande, vilket innebar, att arbetsgivaren alltid skall betala arbetsgivaravgift for den
som har inkomst av anstallning. Skyldigheten for en arbetsgivare att redovisa samtliga arbetstagare ar inte undantagslos. Om ersattning till en och samma arbetstagare
understiger 1 000 kronor under aret, eller om arbetstagaren vid arets ingang fyllt 65 ar, skall ersattningen inte
inga i redovisningen for arbetsgivaruppgifter, ej heller
i kontrolluppgiften.
Enligt RSV 413 utg 7, skall samma varden for naturaforman anvandas vid berakning av arbetsgivaravgift, vid berakning av skatteavdrag for preliminar A-skatt och vid
ifyllandet av kontrolluppgiften. Vardena ar definitiva
for arbetsgivaren och kan inte jamkas av honour (se vidare

36 RSV 901 utg 5, s 9
37 RSV 901 utg 5, s 8
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Kontrolluppgift, kap 8). Detta innebar att skattepliktiga naturaformaner regelmassigt skall varderas till marknadspris, d v s det belopp som arbetsgivaren betalat for
dem. Forman av fri bil, fri kost och fri bostad varderas
dock enligt schablonregler.
Sedan 1 januari 1985 ar inbetalning av arbetsgivaravgift
och innehallen preliminar skatt samordnad. Fran och med
den 1 januari 1988 skall arbetsgivare redovisa och betala
in arbetsgivaravgift for lon och for samtliga skattepliktiga naturaformaner varje uppbordsmanad. Det innebar att
formaner och lon for januari manad skall redovisas och
betalas in senast den 18 februari o s v.
Rattelse av den lopande redovisningen och av betalning
av arbetsgivaravgifter skall numera goras i en ny uppbordsdeklaration sa snart som mojligt. RSV har givit ut
en informationsbroschyr (RSV 407 utg 1) ur vilket foljande framgar:
* Fel som innebar att for laga belopp redovisats, rattas
genom att en kompletterande uppbordsdeklaration lamnas
pa det oredovisade beloppet, som samtidigt betalas in.
Pa uppbordeklarationen anges tydligt att den ar en
komplettering av en viss manads redovisning.
* En for hog redovisning rattas enklast och snabbast genom att efterfoljande manads uppbordsdeklaration minskas med de tidigare felredovisade beloppen.
* Upptacks felet forst sedan den sista uppbordsdeklarationen lamnats i januari skall en ny uppbordsdeklaration,som ersatter den felaktiga lamnas. Den skall vara
tydligt markt med t ex "Ny deklaration for 18 januari
198x"
* Aven fel som beloper pa flera manader bor raknas samman
och rattas i en ny eller kompletterande uppbordsdeklaration forviss manad.
* En rattelse av for hogt redovisat belopp far aldrig
medfora att en uppbordsdeklaration med negativt belopp
lamnas. Justeringarna maste i sadant fall goras pa tva
eller flera uppbordsdeklarationer.
Den manadsvisa redovisningen ar i princip slutlig for varje period i fraga. Den lokala skattemyndigheten kan intill
1 mars aret efter utgiftsaret faststalla manadsavgiften
och i forekommande fall alagga betalningsskyldighet for
arbetsgivaren. Det far bl a ske om denne underlatit att
lamna redovisning for utgiven lon och for summan av arbetsgivaravgifterna eller om oriktig uppgift lamnats och
manadsavgiften pa grund av detta blivit for lag. Felaktiga uppgifter kan medfora avgiftstillagg for arbetsgivaren.
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Detta avgiftstillagg ar 20o pa den avgift som inte redovisats. Om arbetsgivaren lamnar en frivillig rattelse,
pafors inget avgiftstillagg.38
For att underlatta for arbetsgivaren och for att systemet
skall bli enkelt och smidigt, beslutade riksdagen att redovisningen i uppbordsdeklarationen skall sta fast om arbetsgivaren saknar anledning att tro att bans vardering av
naturaformanerna varit for lag.

7.2

Pensionsgrundande inkomst

Reglerna om pensionsgrundande inkomst - PGI - finns i 11
kap lagen (1962:381) om allman forsakring.
Pensionsgrundande inkomst beraknas for forsakrade som
haft inkomst av bl a anstallning och som under inkomstaret har fyllt lagst 16 och hogst 69 ar. Med forsakrad
menas person som ar svensk eller utlandsk medborgare bosatt i Sverige. Alla som har fyllt 16 ar och ar bosatta i
Sverige, skall dessutom vara registrerade i den allmanna
forsakringskassan.39
Den inkomst som kommer att ligga till grund for ratten
till och storleken pa tillaggspension (ATP) i form av
alderspension, delpension, fortidspension och familjepension ar de belopp, som i den allmanna sjalvdeklarationen redovisats under inkomst av tjanst, alternativt
de varden som redovisats under punkterna 11 - 15 pa
kontrolluppgiften (lon och skattepliktiga naturaformaner). Fran dessa inkomster gors ett avdrag for basbeloppet och for ev kostnader i tjansten i den man de overstigit 3 000 kronor. Den summa som aterstar utgor pensionsgrundande inkomst.40
PGI kan aldrig overstiga 7,5 y basbeloppet. Detta innebar
att for inkomstaret 1988 blir PGI maximalt (7,5 x 25 800)
- 25 800 = 167 700 kronor. Genom att dela PGI med basbeloppet far man fram pensionspoangen. Hogst 6,60 och lagst
0,01 pensionspoang kan forvarvas per ar. Pensionspoangen
registreras varje ar hos forsakringskassan. Denna pensionspoang anvands for att gora pensionsratten vardesakrad. Pensionspoangen ar lika med forhallandet mellan den
pensionsgrundande inkomsten ett ar och det penningvarde
som galler for inkomstaret. Nar pensionen skall raknas
fram, multipliceras den forsakrades medelpensionspoang
med det basbelopp som galler vid utbetalningstillfallet.
Pa sa satt aterfors den en gang forvarvade pensionsratten
till det aktuella penningvardet.

38 Johansson & Antonson, Formaner i tjansten, s 229
39 Johansson & Antonson, Formaner i tjansten, s 231ff
90 RSV 408 utg 8, s 4
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KONTROLLUPPGIFT

8.1

Inledninq

Arbetsgivare som betalar ut lon, arvode, annan ersattning
eller skattepliktiga naturaformaner till anstallda och
personer som haft uppdrag eller utfort tillfalligt arbete
hos honour skall enligt TL 37~ lamna en kontrolluppgift
for dessa personer till skattemyndigheterna. Till ledning
for inkomsttaxering, formogenhetstaxering och registrering av preliminar A-skatt, sour innehallits genom skatteavdrag, skall arbetsgivaren senast 31 januari aret efter
inkomstaret lamna kontrolluppgifter, TL 37~ 1 mom.
Arbetsgivaren skall lamna kontrolluppgiften till saval den
anstallde sour till skattemyndigheten. Kontrolluppgifter
till skattemyndigheten kan 1amnas pa magnetband, diskett
(ADB) eller pa sarskild blankett enligt faststallt formular (se bilaga 4).

8.2

Kontrolluppgiftens funktion

Uppgifterna sour arbetsgivaren har lamnat i kontrolluppgiften anvands for att skattemyndigheterna skall far information our vilka inkomster den anstallde haft under
beskattningsaret och vilka preliminara skatteavdrag sour
har gjorts.
Vid upprattande av allman sjalvdeklaration ar dessa uppgifter viktiga for den anstallde. For de inkomsttagare
sour lamnat en sadan, galler att vid taxeringen status
k ontrolluppgifterna av mot de uppgifter sour redovisats i
deklarationen.
For inkomsttagare sour lamnat forenklad sjalvdeklaration
laggs daremot avlamnade kontrolluppgifter direkt till
grund for beskattning, vilket innebar att inkomsterna inte behover redovisas i deklarationen.41

Arbetsgivare sour tillhandholl formaner skulle enligt aldre regler i princip inte vardera dem pa kontrolluppgift.
Den anstallde skulle sjaly vardera och ange formanen i
sin sjalvdeklaration. Fran och med inkomstaret 1988 skall
arbetsgivaren ange formanernas varde pa kontrolluppgiften.
Varderingen far inte bli betungande for arbetsgivaren.
Det innebar att reglerna maste vara enkla och mycket
schabloniserade.

41 RSV 309 utg 10, s 10
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Vi har sagt att pa kontrolluppgiften skall, enligt 37§
TL, anges lon, arvode, annan ersattning och skattepliktiga
formaner, Skattefria naturaformaner skall dock inte tas upp
pa kontrolluppgiften. Undantagna ar ocksa andra naturaformaner an personalvardsformaner som ar skattefria om deras
sammanlagda varde inte overstiger 600 kronor per ar och
anstalld.
Vardet pa skattepliktiga naturaformaner som skall anges
pa kontrolluppgiften overensstammer med vardet som ligger
till grund for berakning av preliminarskatt och arbetsgivaravgifter.
Arbetsgivaren far inte beakta nagra jamkningsregler vid
formansvarderingen pa kontrolluppgiften.

8.3

Pafoljder

Den arbetsgivare som uppsatligen eller av grov oaktsamhet
inte fullgor sin uppgiftsskyldighet kan domas till boter
eller fangelse.
Om en anstalld lamnar felaktiga uppgifter till arbetsgivaren om forhallanden, som ar av betydelse for uppgiftsskyldigheten, kan han domas till boter.
Har arbetsgivaren pa kontrolluppgiften, varderat formanen alldeles for lagt, maste den anstallde patala detta
i deklarationen. Gors ingen korrigering anser skattemyndigheterna att en oriktig uppgift har lamnats. Resultatet
blir att den anstallde pafors ett skattetillagg.42

42 Johansson & Antonson, Formaner i tjansten, s 237
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9

AVSLUTNING

For att oversiktligt och kortfattat visa hur de olika
formanerna skattemassigt skall behandlas ur saval arbetsgivarens som den anstalldes synvinkel, skall vi forsoka
sammanstalla nagra av de formaner vi behandlat i uppsatsen. Iden till nedanstaende tabell har vi hamtat ur Edberg, Finetto, Soderberg "Fringe benefits".
Formanskataloa
Den anstallde

Foretaget
Soc.avg
prel.skatt
Forfriskning
under arbetet
Fria overdrags
och skyddsklader
Fri uniform
Sedvanlig rabatt
till anstalld
Sedvanliga gavor
minnesgava
julgava
jubileumsgava
Subventionerad
lunch
Subventionerad
bostad
Subventionerad
semesterbostad
Fri bil
Fri dagstidning
i hemmet
Fri TV-licens
Rantefria lan
Foretagshalsovard
Fri tandvard
Studie- och
konferensresa

Avdragsgillt

Skattefritt

x

x

x
x

x
x

Skatteplikt

x 1)

x
x
x
x

x
x
x

x 2)
x 3)
x 4)

x

x

x

x 5)

x

x

x
x
x

x

x

X

X

x

x
x

x
x

x
x

x

x
x

x

x

x 6)
x 7)
X 8)

x
x 9)

Skatteplikten beror pa:
1) Om forfriskningen kan jamstallas med maltid
2) Om vardet overstiger 6 000 kronor
3) Om vardet overstiger 250 kronor
4) Om vardet overstiger 750 kronor
5) Om endast ett fatal arbetstagare kan utnyttja tiden
6) Att vissa grupper ar undantagna
7) Att vissa grupper ar undantagna
8) Endast vid berakning av tillaggsbelopp
9) Den individuella bedomningen av resans innehall
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Forandringen fr o m januari 1988 ar att arbetsgivaravgifter numera beraknas pa samtliga skattepliktiga formaner.
Tidigare betalades sociala avgifter endst for bil-, kostoch bostadsforman.
Trots utgangspunkten att, flertalet naturaformaner ar
skattepliktiga och att arbetsgivaravgifter skall betalas
for dessa, kan ett "formanspaket" till en anstalld ge en
forvanansvard sammanlagd effekt.
Ett formanspaket kan se ut enligt foljande:
Kr/ar
Forfriskningar under arbetet
(220 x 15 kr)
Rabatt vid inkop av varor ur arbetsgivarens sortiment
Fria lakarbesok, patientavgift och
fri medicin
Gruppliv
Privat sjukforsakring
Motionsidrott och motionsklader
Solarium
Fria overdrags- och skyddsklader
Subventionerad lunch
(220 x 13:30)
Julgava
Minnesgava
Rantefritt lan
Skattepliktiga formaner vars
sammanlagda varde inte overstiger 600 kronor

3 300
1 000

3
3
1
1

825
300
500
500
000
000

2 926
250
6 000
2 000

600
26 201

For belopp markta med * kan exakta matt pa vad en enskild
forman ar vard lamnas. For de ovriga kan saval hogre som
lagre belopp vara mojliga. Dessutom finns det ytterligare
skattefria formaner for vissa brancher och yrkesgrupper,
t ex inom trafikforetagen, resebyrabranschen, for frisorer, bryggeriarbetare o s v.
Ovanstaende formanspaket kan ge skattemassiga fordelar for
bade den anstallde och foretaget. Med en marginalskatt pa
60~ pa bruttolonen medfor detta formanspaket en inbesparing for arbetsgivaren med 65 000 kronor plus sociala avgifter pa 24 200 kronor, eller sammanlagt 89 200 kronor.
Om den anstallde valjer forman istallet for lon medfor
detta att arbetsgivaren gor en besparing pa c:a 65 000
kronor. Den anstallde erhaller skattefritt lon i form av
formaner till ett varde av 26 201 kronor. En nackdel for
den anstallde ar dock att formanerna inte ar ATP-grundande.
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Vi har kommit fram till att de mest frekventa naturaformanerna i tjansten ar fri gruppliv- och gruppsjukforsakring. I och med att kollektivavtal angaende dessa formaner har slutits mellan arbetsmarknadens huvudorganisationer, galler dessa formaner nastan undantagslost for alla arbetstagare. Forfriskningar som forman ar nastan lika
vanlig som de foregaende.
Nar vi behandlade de skattepliktiga formanerna med utgangspunkt fran deras totala varde, fann vi att bilformaner med stor sannolikhet ar den vanligaste. Det var ovantat for oss att rantefria lan kom som god tvaa medan
kostformaner kom forst pa tredje plats. Vi har haft en
viss hjalp av Bernt Strand vid Lansskattemyndigheten i
Lulea for att rangordna dessa formaner.
Den 23 november 1988 presenterade K-0 Feldt en ny skattereform, som kommer att galla fran inkomstaret 1991 om
allt gar enligt bans planer. Enligt forslaget skall alla
loneformaner beskattas lika som kontant lon. Detta innebar en hardare beskattning av alla loneformaner for att
forsvara utnyttjandet av dessa. Feldt vill t ex hoja
procentsatsen for formansvarderingen av fri bil, fran 22%
till 30%. Han lovar dock att formaner som fri sjukvard
skall vara skattefria aven i fortsattningen.

Vi tror inte att Feldts forsok att via den nya skattereformen minska utnyttjandet kommer att fa onskad effekt.
Tidigare forsok i den vagen har skandligen misslyckats.
Hela tiden har kryphal av olika slag hittats av arbetsgivaren och de anstallda. En sadan forman som i dag ar
valdigt eftertraktad ar stadhjalp i hemmet. Skattemyndigheten maste tillgripa en noggrann taxeringsrevision for
att eventuellt kunna upptacka denna typ av forman. Vi anser det omojligt att mura igen alla tankbara kryphal med
lagregler. Uppfinningsrikedomen kommer aldrig att helt
sina, for hela tiden kommer man att experimentera fram nya
kryphal.
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Bilaga 1

FbRKORTNINGAR

ATP

Allman tillaggspension

Ds Fi

Departementsserierna Finansdepartementet

ITP

Industries och handelns tillaggspension

KL

Konarninalskattelagen (1928:370)

Motion

Riksdagsledamots forslag

Prop

Proposition

RSV

Riksskatteverket

RSV Dt

Riksskatteverkets meddelanden serie Dt
(Direkt skatt - Taxering)

RA

Regeringsrattens Arsbok

SFS

Svensk forfattningssamling

SkU

Skatteutskottets betankande

TL

Taxeringslagen (1956:623)

UBL

Uppbordslagen (1953:272)

Bilaga 2

ORDLISTA

Anstalld

= arbetstagare = uppdragstagare
= formanstagare

Atbetsgivare

= uppdragsgivare = formansgivare

Brytpunkt

= den grans dar avdragsbegransningen
borjar

Grundbelopp

= den statliga skatten delas upp i ett
grundbelopp, da man far gora alla
avdrag, och ett tillaggsbelopp, da
underskottsavdrag normalt ej ar avdragsgilla

Gransvarde

= om formanernas varde overstiger ett
visst belopp, beskattas dessa i sin
helhet

Personalstiftelse = formogenhet aysatt att tillgodose
intressen for anstallda, forutvarande
anstallda och efterlevande till dessa,
forvaltad som en sjalvstandig enhet
RemLuzeratorisk
gava

= gava, sam i sjalva verket ar framkallad
av att gavotagaren gjort givaren vissa
tjanster, aven om dessa inte medfort
ett rattsansprak pa ersattning

Tillaggsbelopp

= en del av den statliga skatten for dem
som har inkomst over brytpunkten och
darfor drabbas av avdragsbegransningen

Bilaga 3

KOMMENTAR TILL UPPB~RDSDEI~,ARATIONEN
1

Med uttrycket uppbordsmanad ayses den manad da skatt och
avgift skall redovisas och betalas in till 1ansskattemyndigheten. Den forsta uppbordsmanaden under uppbordsaret ar darfor februari och den sista ar januari pafoljande k.alenderar.

2 Har redovisas den avgiftspliktiga bruttoersattningen
till samtliga arbetstagare. Ersatt~ing som inte uppgar
till 1 000 kronor per arbetstagare och ar sk.all inte
medraknas.
3 Har upptas vardet av naturaformaner i form av kost,
bostad, bil eller ovriga skattepliktiga naturaforrnaner.
4 Har redovisas avdragen for A-skatt, inklusive avdrag
fran uppdragsersattningar enligt AUL (lagen am avdragoch uppgiftsskyldighet betraffande vissa uppdragsersattningar).
S

Stmuna avgift och skatt skall overforas till inbetalningskortet och betalas pa post eller bank eller genom
girerir~g. Sullrnan skall alltid anges i uppbordsdeklarationen, aven om beloppen av Wagon anledning inte kan
betalas.

6

Uppbordsdeklarationen skall alltid skrivas under av
arbetsgivaren sjaly eller Wagon annan behorig firmatecknare.

.~

l~

l
)

Bilaga 3.1

UPPB~RDSDEKLARaTION F~SR 1988
Se broschyren "KAllskad och arbelsgivaravgift" saml upplysni~gar till uppbDrdsdeklaralionen betraffande nyheter Ibr 1988
Redovisa i hela krona, tlren bortfaller
Uppbbrdsm$nad (= inbetalningsm~nad)

1
Redovisning av arbetsgivaravgitt
AvgiHspliMg
kontant brutlo•
ers2nning

p~

VSrdet av
skatlepliM'~g
naturatbrman

~Z
+

O

O

03
Kostnadsavdrag
04
AvgiHsunderlag A
05

Avgifl: 37,07 % av A
Ers2ttning till perwner Ibr vilka enbart
ATP-avgiN erl~ggs, i huvudsak utlandsanst211da
p6

Avgifisunderlag B

07
Avg9r: 26,47 % av B

Ersanning till personer inom vissa
bransther i Norrbotlens Ian

08

Avgiflsunderlag C

Avgar: 10 % av C

Redovfsning av avdragen
prelimin~r A—skatt

Avgitt att betale

=
.................. ....
~~
~+
+
13

Summa av ~tt och skatt an bete~a

=

S

Htlrmed f6rsfkrea pA heeler och samvete att
uppglHerna I deklerationen 8r senne.
Tetelonnr
UMerskrift

.......................................•-•... ...--•-•-•--......~.1
14
Inge evgiher elb~ skeneavdrag en
redovise nAste upp00rdsmAnad.
KOMek1e bkale skenemyndgMlen
om m pOr uppeMll i redovisnirpen
IOr 18ngre tid An en mAned.
RSV 4007 b Uta 7 87.11 ALLF X45 7639 MN ~dYurnwn+ tryct~n ~B

Bilaga 4

HUR KONTROLLUPPGIFTEN ANVANDS

1

Bil-, kost- och bostadsforman samt ovriga skattepliktiga
naturaformaner redovisas i rutorna 12 - 15 med belopp.

2

Har redovisas skattepliktiga belopp och naturaformaner
pa vilka arbetsgivaravgift inte skall betalas.

3

Rattelsedatum skall tiara fyllas i pa sadana kontrolluppgifter, som ersatter tidigare insanda, felaktigkontrolluppgifter.

Upp~ysnir~sar Ulbetalarens name ccl• ~esladres;
se baksidan
och b+~unyren Hur mar.
tyller i Aonlrop~PP9iften o^h
sammandraget ASV ?oa.
Hela krontel. Fyll inte i orelal p~ Wankenen!
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KONTROLLUPPGIFT fr~n arbetsgivare m fl
Inkomslbr

I Utbetalarens person-/organismions-/ I F
SarsKilCz redGvisning5nummer
i o

Uppgitiema ayse;
hela del av 9ret
arei Irom-to n.'

i

_
n'
~~nge i siHror lorsw och sista manaden som uaportterna ayser, t ex t - 3.
Ra7elsedalum Hyils endasf om konuoii70 Rat~elsedalum
uppgihen ersaUer en tidigare lamnad
/1
a
komrclWppgifl som skall makulerys
l-'J
r

I~komsttagarens
personnummer

x
Inkomsttegerens Iu~Lslandiga namn och pos!adress

1 3
c

Avdragen prelimi~Br A•skatl

Kontant b~uttolon m m
.12 Kr
81;16rmen rettov3rde

~
~
—~

13 Kr
KosHdrtnSn neuovarde

O
73 Resekostnatlsersanning som Mme
~y Trektamentsersauning som inie
Denover anges pA kontrolwppgdt
tehover anges pA kunvdiuppgih
ha: ul later
~'• ~ u~ ialats
1 75 Sarsk~iaa uppiysningar un tareiingsm~Tc.g'~e:erna
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14 K~
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~v~iga ~aturaformAner
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(a) SchaWonberbknal varde(8 § uppbbrds~apen~. Om del verkliga vardel(ovens
prig) ~r eu annal anpes dens ~ adman sylvdeklara~on.
(5) Uppgifien anvAnds i~te !6~ wxering och s►ail 4Smnas cndast av arbe~sg~vare
aom av SCB tllldctats a~besstA:~enummer (SFS 1984:533)
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