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LAGRÅDET

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-10-06

Närvarande: F.d. regeringsrådet Rune Lavin, f.d. regeringsrådet

Karl-Ingvar Rundqvist och justitierådet Marianne Lundius.

F-skatt åt fler

Enligt en lagrådsremiss den 25 september 2008 (Finansdeparte-

mentet) har regeringen beslutat att inhämta Lagrådets yttrande över

förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229).

Förslaget har inför Lagrådet föredragits av kanslirådet Nils-Fredrik

Carlsson.

Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Avsikten med förslaget är att uppnå en förändring av inkomstskatte-

lagens kriterium för hur självständigt en verksamhet ska bedrivas för

att den ska bedömas utgöra näringsverksamhet. Förändringen ska i

sin tur underlätta för personer att erhålla F-skattsedel och därmed

göra det lättare att starta näringsverksamhet.

I lagrådsremissen anförs att det även fortsättningsvis vid bedöm-

ningen av om en verksamhet utgör näringsverksamhet ska göras en

helhetsbedömning utifrån ett antal kriterier. Tre kriterier lyfts fram i

remissen och dessa ska ges ökad betydelse vid bedömningen. De

tre kriterierna ska enligt remissen vara inbördes likvärdiga. Remissen

innehåller en exemplifiering av vilka omständigheter som kan inne-
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fattas i de tre särskilda kriterierna. Dessa omständigheter synes

enligt Lagrådets mening utgöra de huvudsakliga omständigheter som

i rättspraxis lagts till grund vid prövningen av om en förvärvsverk-

samhet bedrivits med sådan självständighet att den varit att anse

som näringsverksamhet. Mot den bakgrunden synes förslaget

snarare vara en kodifiering av gällande rättspraxis än en ändring som

skänker en ny innebörd åt begreppet näringsverksamhet. Det kan

därför ifrågasättas om förslaget kommer att få åsyftad effekt.

13 kap. 1 §

Eftersom det föreslagna tillägget om bedömningen av självständig-

hetskriteriet tar sikte enbart på uppdragsverksamhet anser Lagrådet

att tillägget bör bilda ett eget stycke och att man inledningsvis bör

markera att kriterierna avser förhållandet mellan uppdragsgivare och

uppdragstagare. Paragrafen skulle då kunna ges följande lydelse:

Till inkomstslaget näringsverksamhet räknas inkomster och utgifter
på grund av näringsverksamhet. Med näringsverksamhet avses
förvärvsverksamhet som bedrivs yrkesmässigt och självständigt.

Vid bedömningen av om en uppdragstagares verksamhet bedrivs
självständigt ska det särskilt beaktas vad som avtalats med upp-
dragsgivaren, i vilken omfattning uppdragstagaren är beroende av
uppdragsgivaren och i vilken omfattning uppdragstagaren är
inordnad i dennes verksamhet.

Innehav av näringsfastigheter och näringsbostadsrätter samt av
avverkningsrätt till skog räknas alltid som näringsverksamhet. Privat-
bostadsfastigheter, privatbostadsrätter och andra privatbostäder kan
inte ingå i en näringsverksamhet.


