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NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGENS

sammanträde den 31 januari 1910.

Ordförande: Direktören S. p ALME.

Till ledamöter af föreningen invaldes:

Ingenjören .P. Nordenfelt och
Juris Studeranden G. PaltJne.

Det för 'aftollen uppställda diskussionsämnet:

Kommitteförslaget angående jordvärdestegringsskatt

inleddes af Professor D. Davidson:

Sedan professor Cassel på offentligt uppdrag utarbetat en öfver
sikt öfver beskattningen af den oförtjänta jordvärdestegringen i vissa
främmande länder, tillsattes i början af 1909 en kon1mitte för att
uppgöra förslag till allmänna grullder för .en kommunal jordvärde
stegringsskatt. Denna konlInitte afgaf i början af augusti förra året
ett betänkande, innefattande de begärda allmänna grunderna, och på
grundvalen af detta betänkande utarbetades inom finansdepartelnentet
ett fullständigt författningsförslag, sonl henämnes förslag till förord
ning angående värdestegringsskatt å fastighet. Det är detta förslag,
hvilket i det följande för korthetens skull benänlnes finansdepartemen
t~ts förslag, SOln skulle utgöra föremålet för diskussionen i dag.

. Detta författningsförslag anger dels under hvilka förutsättningar
kOlnmunerna skulle äga pålägga värdestegringsskatt, dels de regler,
efter hvilka dylik skatt skall påläggas. Förslaget påbjuder emeller-
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tid icke, att dylik skatt skall upptagas, utan det öfverlämnar åt kom
munerna själfva att bestämma, huruvida dylik skatt skall upptagas
och till hvilket belopp; skatten får dock icke öfverstiga 25 procent
af den beskattningsbara värdestegringen.

Den viktigaste bestämmelsen i detta förslag är den, SOlll fastställer
begreppet beskattningsbar värdestegring ä fastighet. SåSOlll af det
föregående framgår, föreligger det en viss skiljaktighet med afseende
ä benänlningen af den n~ya skatten. Professor Cassel kallar den för
skatt å oförtjänt jordvärdestegring, kommitten skatt å jordvärdestegring
och finansdepartementets förslag värdestegringsskatt å fastighet. Huru
vida denna' olikhet blott gäller själfva namnet på skatten eller Oln
den har en djupare betydelse och är ett. uttryck för en principiell
skiljaktighet med hänsyn till denna, den centralaste punkten i den
föreliggande lagstiftningen, är en fräga, till hvilken jag längre fram
skall äterkomnla.

Den beskattning, sonl här är i fråga, hvilar ytterst på en teori
om den oförtjänta jordvärdestegringen, som i grunden ·har del1 enkla
lydelsen, att jordräntan bör tillkolllma samhället och ej de enskilda.
Jordränta tas därvid i den betydelse, 11vari detta ord användes i den
nationalekonomiska teorien. Det skulle bli för vidlyftigt att här något
närmare ingå på frågan 0111 hvad SOlll är att hänföra till jordränta i
denna belnärkeIse. Vanligen karakteriseras denna ränta i förevarande
sanlmanhang såsom den delen af en ägares inkolllst af jorden, som
ej är att tillskrifva något af ägaren eller hans rättsföreträdare ned
lagdt arbete eller kapital utan beror på befolkningens tillväxt och kon
centrering samt andra onlständigheter, sonl ej kunna hänföras till
produktiva åtgöranden från jordägarens sida. Dylik jordränta före
komuler för närvarande till större belopp och i större Olllfattning
egentligen å tomter i städer oeh stadsliknande sarnhällen eller å jorden
i deras grannskap. Den till jordbrul{ använda jorden ger för när
varallde relativt ringa jordränt.a. Detta sistnälnnda förhållande beror
dock på exceptionella orsaker, nänl1igen den rikliga tillgången på
genom komnlunikationernas utveckling lätt tillgänglig jungfrulig jord af
god, delvis utmärkt .beskaffenhet, och kan sålunda ej för all fraultid
påräknas.

Af nämnda t.eori förekomnla olika versioner. Den version, sonl
torde ligga till grund för det föreliggande förslaget liksOlll i alln1än
het för lagstiftningar rörande jordvärdest.egringsskatt, är denna: sanl-
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hället bör ej göra anspråk" på jordräntan å den till jordbruk använda
jorden, såvidt denna ränta liärrör ur jordens användning till jordbruk,
utan inskränka sig till den på annat sätt använda jorden. Samhället
bör ej göra anspråk på den jordränta, SOlll redan uppstätt och kOllI
mit i "enskild ägo, utan inskränka sitt anspråk till 11yuppkomlnande
joi-dränta. Af denna sistnäu1nda bör samhället blott taga en del.

Denna skatt är icke en skatt i vanlig, egentlig bel11ärkelse. Den
är, såson1 äfven komnlitterade framhälla, snarare en san1hällels rätt
af egentligen privaträttslig karaktär. Endast lned denna uppfattning
såson1 utgångspunkt kan n1an förklara vissa egen?0111ligheter hos dell
nya skatten, näinIigen dess betydande relativa storlek" och att den
sl{all uttagas, oberoende af om sanlhället behöfver skatteinkomster;
någon anledning att t~ ex. på gr~nd af finansernas lysande ställning
efterskänka denna rätt förefinnes lika litet SOIU i afseende å statens
arrendeinkon1st af donlänerna. Enligt det föreliggande förslaget skulle
äfven dessa egendomligheter förefinnas. Skatten skulle, sonl sagdt,
ku"nna få uppgå till 25 procent af den beskattningsbara värdesteg
ringen, oel1 konlffiun skulle äga rätt upptaga värdestegringsskatt, äf
ven on1 konlmunens utgifter redan vore fullt betäckta; ja denna skatt
skulle enligt förslaget ovillkorligen användas till fondbildning, under
det att det hos ?SS icke är tillåtet att upptaga vanliga konlmunal
skatter för sådant ändalnål.

Där det allmänna icke, i och för vinnandet af det syfte, som n1ed
den föreliggande skatten afses, vill förvärfva äganderätten till stads
tonlter och annan dylik jord, äro de möjliga utvägarna följande:

1) att fastighet, så snart jordräntan stigit, pålägges en direkt, år
lig skatt, genonl hvilken sålunda hvarje år upptages vederbörlig kvot
del af jordräntestegringen; t." ex. om jordräntan stiger från 4,000 till
5,000 kr. ocl1 skattefoten utgör 25 procent, skulle fastigheten på..
läggas en årlig skatt" af 250 kr., så länge en jordräntestegring af

ifrågavarande belopp fortvarar;
2) att fastigllet, hvarje gång jordräntan stigit, pålägges en direkt

skatt för en gå1~g, genoll1 hvilken det ka.pitaliserade värdet af den
fastställda kvotdelen af jordräntestegringen upptages. I det nyss..
11ämnda exenlplet skulle, on1 kapitaliseringen sker efter 5 procent,

"fastigheten, så snart jordräntan stigit 111ed 1,000 kl~., pålagts en skatt

af 5,000" kr. för en gång;
3) att skatten beräknas SåSOll1 i fallet 2) lneIl uppbäres först på
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bestänlda nlellantider, t. ex. hvart 10:de är, och att sålunda vid
hvarje sådan tidpunkt upptages det kapitaliserade värdet af den fast.
ställda kvotdelen af den jordräntestegring, som inträdt sedan närmast
föregående taxering till värdestegringsskatt;

4) att skatten blott upptages, dä fastiglleten byter ägare, och att,
hvarje gång detta sker, i skatt upptages kapitalvärdet af den fast
ställda andelen af den jordräntestegring, S0111 inträdt, sedan fastig
heten senast belagts nled dylik skatt.

I det föreliggande förslaget ha den 3:dje och den 4:de nletoden
tillänlpats, 111en på det sätt, att den 4:de metoden blifvit den prin
cipala. Denna 111etod, SOln dock i förslaget närnlare preciserats så,
att värdestegringsskatt .endast skall päläggas, då fastighet afyttras
(d. v. s. säljes, gär i byte, exproprieras eller blir förenlål för i lag
stadgad lös~ingsrätt), är i vissa fall de enda tillä111pliga, nämligen
när det är fråga 0111 fastigheter, tillhörande enskilda personer, sanlt
beträffande vissa Sla[/8 fastigheter, tillhörande bolag eller andra ju
ridiska personer (nämligen jordbruksfastigheter, fastigheter använda i
industriell rörelse, bostadsföreningars fastigheter och i regeln fastig
h~ter, sonl enligt bevillningsförordningen äro helt och hållet befriade
från' fa~tighetsbevillning). För andra slags fastigheter, tillhörande ju
ridiska personer - sålunda hufvudsakligen sädana, sonl användas till
bos.täder, handelsrörelse, bankrörelse och annan, icke industriell rö
relse - skall enligt förslaget taxering till värdestegringsskatt ske ej
blott vid fastighetens afyttring utan ock dären1ellan på hestäl11da
111ellantider, i alllnänhet cirka hvarje 14:de år.

Jag öfvergär härefter till förslagets viktigaste beställineiser, eller
fastställalldet af hvad SOIU skall betraktas såsonl beskattningsbar
värdestegring.

Härvid spela begreppen värdestegringsperiod, ingångsvärde och
utgångsvärde en roll. Storlekell af den beskattningsbara värdesteg
ringell å. en fastighet bestämlnes nämligen på det sätt, att från ut
gängsvärclet. (d. v. s. det värde, sonl fastigheten har vid värdesteg
ringsperiodens slut) drages ingängsvärdet (det värde, fastigheten hade
vid värdestegringsperiodens början), och från den därvid uppkonlmande
resten dragas vissa kostnader, S0111 under värdestegringsperioden ned
lagts på eller i OCll för fastigheten. Reglerna för bestäffiIllande af
värdestegringsperiodens början och slut salut ingå.ngs- och utgångs
värdet äro olika för olika fall.
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Regeln är, såson1 sagdt, att taxering till värdestegringsskatt endast
skall ske, då fastigheten afyttras (i detta ords här förut angifna be
märkelse). Hvarje dylik afyttring bildar enligt förslaget en gräns
punkt nlellan två värdestegringsperioder, d. v. s. el1 sådan afslut.as
och en ny påbörjas i och med hvarje afyttring, och detta så, att
tiden l11ellan tv.å på hvarandra följande afyttringar betraktas sAson1
e-n värdestegringsperiod. On1 fastigheten under denna tid genonl annat
fång än afytt.ring i här afsedda betuärkelse bytt ägare (t. ex. genon1
arf, testalnente, gåfva), afbrytes icke därigenom den löpal1de värde
stegringsperioden. Utgångsvärdet utgöres af det pris eller värde, hvar
till fastigheten afyttras, och ingångsvärdet af det pris eller värde,
hvart.ill fastigheten vid närmast föregående afyttring förvärfvats; ifall
fastighet åtkoffiluits genom arf, testanlente eller gAfva, utgöres alltså
ingångsvärdet af det pris, hvartill afyttrarens rättsföreträdare för
värfvat fastigheten.

Det är lätt att se, att detta sätt att fastställa den beskat.tnings
bara värdestegringens storlek - att från fastighetens försäljningspris
afdraga dess förvärfspris och från den rest, som därefter äterstår,
afdraga de på eller i och för fastigheten nedlagda kostnaderna 
icke står i öfverensstälnmelse med den förut angifna teoretiska ut
gångspunkten för denna skatt. Vore det fråga Olll el1 obebyggd tOlllt,
SOlll säljes i san1nla skick, SOIU den förvärfvats, skulle visserligen
berörda sätt för värdestegringens beräkl1ande vara fullt i harmoni 111ed
nänlnda utgångspunkt, enär det skulle leda till att förenlålet för skat
ten -- under förutSättning af ett fullt stabilt penningvärde -- blefve
kapitalvärdet å vederbörlig del af stegringen af jordräntan. Men så
snart jorden är försedd lued byggnader (eller andra anläggningar),
vare sig dessa uppförts under säljarens besittningst.id eller dessför
innan, kan det i finansdepartementets förslag använda beräkningssättet
-leda till ett annat resultat, så att dell ifrågavarande beskattninge~

ibland träffar värdestegrhlg, S0111 ej är oförtjänt jordvärdestegring,
ibland ej träffar hela den oförtjänta jordvärdestegringen. Detta beror, '
såsom ju lätt ses, därpå, att de priser, SOIU enligt förslaget läggas
till grul1d för beräkningen af Värdestegringen, ange 8~~1nma'1~ af jordens
och byggnadernas värden, ej jordens värde särskildt, vid de båda
tidpllnkterna. Värdest.egringen på själfva jorden kan sålunda ibland
vara större, ibland l11indre än differensen luellan försäljningspris och
förvärfspris efter afdrag af vederbörliga kostnader. Den förra hän-
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delsen bör i följd af byggnadernas nötning blifva ganska vanlig, 11är
,en längre tid förflyter mellan fastighetens förvärf och försäljning. 0111

·en bebyggd tOll1t köpes för 300,000 kr. och 50 år därefter säljes för
400,000 kr., så kan stegringen af tomtens värde vara betydligt öfver
100,000 kr., om byggnaderna genom nötning förlorat en väsentlig
·del af sitt värde: vore de ursprungligen värda 200,000 kr. och vid
försäljningell endast värda 50,000 kr., skulle ju jordvärdestegringen
vara 250,000 kr. i stället för 100,000 kr. Motsatsen. kan, såsonl
sagdt, ock inträffa. Det kan hända, att en nyuppförd byggnad stiger
i värde, utan att detta beror på någon allmän sänkning af penningens
·värde. Vi ha bevittnat ett dylikt fall under 1890.:talet här i .Stock
holm. Ett annat dylikt fall föreligger, om ä.gare af ell fastighet be
bygger denna med ovanlig olllsikt, urskillning och ekonomi och i följd
·(läraf byggnadens värde öfverstiger de å densalnma nedlagda kost
naderna. I dylika fall blir, ,om förvårf och försäljning af fastigheten
ligga hvarandra nära i tiden, differensen mellan försäljningspris och
förvärfspris större än den verkliga stegringen af tomtens värde.

Till samma resultat leda bestämmelserna om afdrag för kostnader,
.som nedlagts under värdestegringsperioden. Den anläggning, sonl
tnedelst dessa kostnader åstadkommits, kan ju vid försäljningen ha
l.nindre eller större värde, än då den kom till, och i dylikt fall kall
värdestegringen å själfva jorden komlna att upptagas för lågt eller
för högt.

Dessa annlärkningar träffa ej blott det i finansdepartelllelltet upp
gjorda förslaget utan i viss mån äfven kommittens. Denna har ut
arbetat två förslag. Det ena af dessa - det s. k. B-förslaget - ut
gör ett försök att konstruera en beskattning, SOlll endast träffar värde
stegringen å själfva jorden och blott den oförtjänta delen af denna.
.Men detta förslag vill komnlitten, på grund af i motiverna angifna
skäl, ej ha betraktadt såsom sitt egentliga förslag, utan detta skulle
utgöras af det s. k. A-förslaget, hvilket llled hänsyn till sättet för
bestämmande af den beskattningsbara värdestegringen är byggdt på
samma lnetod sonl finansdepartementets förslag.

Det föreligger dock i förevarande afseende en viktig olikhet äfven
mellan komnlittens A-förslag och finansdepartementets förslag. Kom
mitten förklarar uttryckligen, att den accepterat den här förut angifna
teoretiska utgångspunkten för beskattning af värdestegring å fastig
heter, näIniigen att förelnålet för beskattllingen bör vara dell oför-
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tjänta jordvärdestegringen. Den brist på öfverensstämlnelse lned
denna utgångspunkt, sonl enligt det nyss sagda vidlåder kOlnmittens·
förslag, måste sålunda af kommitten själf erkännas vara en inkonse-·
kvens, SOlU ju kommitten skulle kunna försvara lned att den före
kommer i så godt SOIU alla hittills gjorda försök med värdestegrings
skatt, och att den bör betraktas såsom ett nödvändigt offer för vin-
nande af en praktisk användbar form af dylik beskattning. Författarna
till finansdepartementets förslag torde däremot intaga en annan teo
retisk ståndpunkt i denna fråga. Detta framgår ej blott däraf, att
detta förslags bestämineIser förete vissa väsentliga afvikelser från,
komnlittens, utan bekräftas af direkt uttalande i motiveringell till
finansdepartementets förslag.

Enligt kommittens förslag fä vid bestämnlande af den beskatt-
ningsbara värdestegringens storlek endast sådana kostnader afdragas,.
SOln ledt till varaktig, vid fastighetens förSäljning ännu bestående för
llöjning af fastighetens värde. Detta stadgande. står i full öfverens
ställ1111else lned, ja, fordras af den ofta omnämnda teoretiska grund
valen för skatten ä värdestegring å fastighet. Finansdepartementets
förslag åter medger afdrag för a~la på själfva fastigheten nedlagda
kostnader, oafsedt om OCll i hvilken mån dessa kostnader haft in
verkan på fastighetens värde; beträffande kostnader, sonl nedlagts på
anordningar utonl fastighetell (Vägar, vattenledning, kloaker ID. m.}
fordras visserligen, att de skola ha bidragit till fastighetens värde
stegring, Inen icke att storleken af denna stegring skall motsvara
kostnadernas belopp, så att. detta sistnämnda belopp får oafkortadt
afdragas, äfvell om det skulle öfverstiga den värdestegring å fastig
Ileten, som genom de medelst dessa kostnader skapade anordningarna.
framkallats.

I samlua riktlling gå de bestälnnlelser, som gälla för det fall, att
byggnad eller annan anläggning på en fastighet borttages. I detta
fall skall vid beräkningen af den beskattningsbara Värdestegringens
storlek till fastighetens försäljningspris läggas det värde, SOln det bort
förda hade vid den tidpunkt, då det bortfördes, och från denna summa
skall afdrag ske för det belopp, lIvartill kostnaderna för det bortförda
ursprungligen uppgått. Ilade syftet varit att verkligen träffa den
oförtj(i1~ta jordvärdestegringen, skulle den rätta regelll för detta fall
varit, att.,. Oln den bortförda anläggningen uppförts under säljareils
besittningstid, intet afdrag för kostnaderna för densamnlas upprättallde
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skulle 111edges, OCll att, 0111 den' bortförda .anläggllingen redan fUllnits,
då fastigheten förvärfvades, dess värde skulle fråndragas förvärfspriset
(ingångsvärdet).

De här kritiserade reglerna skulle ju kunna finna sin förklaring i
en sträfvan' att, såvidt lnöjligt varit, förhindra, att annat än verklig
oförtjänt jordvärdestegring blefve föremål för beskattning, äfven om
följden skulle bli, att i vissa fall till och l1led en väsentlig del af
nälnnda Värdestegring skulle undgå beskattning. Men utom det att
dessa regler icke blott leda till att premiera oförstånd ocll slöseri vid
anläggningar ä eller i oell för fastigheter, utan äfven, såsom förut
visats, till att belägga den, SOlU nled luindre vanlig omsikt och eko
nOlni utfört dylika anläggningar, lued särskild beskattning af fruktell
af dellna .omsikt oeh ekonomi, så finnes det andra bestämnlelser i
förslaget, SOIU göra, att en dylik förklaring ej är acceptabel.

Sid. 4 i motiverna till finansdeparteulentets förslag anföres -' till
stöd för att afdrag bör lnedgifvas för alla kostnader ocll ej blott för
dem, SOln nledfört en motsvarande, varaktig och bestående förhöjning
af fastighetens värde -, att detta stadgande betingas af värdesteg
ringsskattens anordning såSOln en beskattning af realiserad vinst.. Oln
l11a11 betraktar denna sats blott såsom lnotiv för den ifrågavarande
afvikelsen från kOllllnittens förslag, bellöfver i densamma ej inläggas
nler, äll att värdestegringsskatt enligt finansdepartelllentets förslag
endast skulle få påläggas, om fastighetens ägare gjort en verklig, po
sitiv vinst. Men denna sats kan ock innebära, att finansdepartenlen
tets förslag afseratt 111ed värdestegringsskatt träffa all genom fastig
hets värdestegring gjord VillSt, äfven om denna icke är oförtjänt jord
värdestegring. Till stöd för att satsen har d-enna innebörd kan an
föras ej blott förslagets i början af föredraget påpekade afvikelse lned
hänsYl1 till skattens benämning fråll herr Cassels utredning och kom~

l1littens förslag - utal1 ock vissa bestämIneiser i finansdepartementets
förslag.

Såsom redan nälnnts, skall vid den beskattningsbara värdesteg
ringens beräknande till utgångspunkt tagas det pris, hvartill säljaren
förvärfvat fastigheten, och detta oberoende af onl vid del1 afyttring,
då dett.a förvärfspris fastställdes, någon värdestegring konstaterats
eller icke, ocll sålunda äfven i det fall, att detta förvärfspris varit
lägre än närlnast föregående förvärfspris å samlna fastigllet. En följd
häraf blir, att en och sallln1a objektiva värdestegring kall bli två eller
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flera gånger beskattad. A.. har köpt en fastiglIet för 80,000 kr. och
säljer den till B. för 100,000 kr. B. n1äste därefter sälja fastiglIeten
till C. för 80,000 kr. och C. säljer dell till D. för 100,000 kr. Ellligt
finansdeparteluentets förslag skulle i detta fall C. beskattas. för elI
värdestegring ä 20,000 kr., nämligen för stegringen af fastighetells
värde fräll 80,009 till 100,000 kr. Men för salnma värdestegrillg
har A.. redan erlagt skatt, då hall sålde fastigheten till B. Sålunda
få både A. och C. erlägga värdestegringsskatt för en och samma
objektiva v~rdestegring. Detta resultat kan ej försvaras medelst prill
cipen om den oförtjänta jordvärdestegringens beskattande. KOlnnlitten,
llvilken, SOlll sagdt, ställt sig på denna princips ståndpunkt, har också
i båda sina förslag fastslagit ell annan regel, näiniigen den, att, Oln
värdestegring en gång beskattats på grundvalen af ett visst värde
eller försäljningspris, får luan vid senare skeende taxeringar" till värde
stegringsskatt ej utgå frän ett värde- eller förvärfspris, sonl är lägre
än förstnämnda värde eller försäljningspris. Enligt denna regel skulle
i det nyss anförda exenlplet C. icke påförts värdestegrillgsskatt, ty
då fastigheten redan en gång sälts för ett pris af 100,000 kr., får
ingångsvärdet vid senare försäljningar icke sättas lägre än till 100,000
kr.; vid C:s försäljning af fastigheten till D. nlAste sålunda ingångs
värdet enligt kommittens förslag upptagas till 100,000 kr., hvarför
någon beskattningsbar Värdestegring ej därvid skulle förelegat. Denna
komn1ittens regel leder nu till det. resultatet, att, så snart el1 objektiv
Värdestegring af elI fastigllet en gång beskattats medelst värdesteg
ringsskatt, får den ej vidare beskattas på detta sätt. Då A. i det
anförda exemplet erlagt värdestegringsskatt för stegringen af fastig
hetens värde frän 80,000 till 100,000 kr., får denna del af fastig
lIetens värde ej fralndeles ytterligare beläggas 111ed värdestegrings
skatt. Detta har, för att begagna salllma exelnpel, en lny~ket väsent
lig betydelse för B., SOlll säljer fastighetell med förlust. Ty det pris,
som C. är villig att betala" till B. för fastigheten, är ju bl. a. bero
ende af Olll ocll i 11vad mån C., ifall" han fralndeles kan försälja
fastigheten 111ed vinst, är pliktig att erlägga värdestegringsskatt för
vinsten.

Finansdepartementets förslag i denna punkt kan endast finna sin
förklaring, Olll förell1älet för värdestegringsskatten utgöres af vinsten
på fastighets värdestegring. Men därined har förslaget öfvergifvit
den enda utgångspunkt, frän bvilken vissa egendoluligheter hos den
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ifrågavarande beskattningen kan försvaras. Hit hör begränsningen
af beskattningen till fast egendolll - en beskattning grundad på
vinstbeskattningsprincipen borde ju utst.räckas äfven till andra ägo
delar, t. ex. värdepapper - samt skattens storlek.

Emellertid har finansdepartelnentets förslag ej konsekvent fast
hållit vid denna vinstbeskattningsprincip. I 11 § 1 nlorn. af försla
get stadgas, att, onl den vid en afyttring af fastighet bet.ingade köpe
skillingen uppenbarligen understiger fastighetens verkliga värde, skall
denna köpeskilling ej upptagas såsom utgångsvärde, utan i detta fall
skall utgängsvärdet fastställas. genom. en särskild taxering. Denna
regel står i full öfverensstänlmelse med principen Oln den oförtjänta
jordvärdestegringens beskattande, som ju kräfver, att en jordvärde
stegring skall beskattas, så snart den konstaterats. Regeln harlllo
nierar sålunda till fullo med den principiella ståndpunkt, hvarpä kom
lnittens förslag är uppbyggdt, ehuru regeln egendomligt nog saknas
i kOlnmittens förslag. Däremot kan regeln ej förenas med den till
grund för finansdepartementets förslag liggande principen, att endast
vinst skall beskattas. Ty . ~äljarens verkliga vinst är ej större, än
sonl framgår af den verkligen erlagda köpeskillingen, och den vinst,
som köparen kan anses ha gjort, är ju ej realiserad och sålunda
enHgt förslaget ej ännu beskattningsbar. För öfrigt är att tillägga,
att finansdepartementets förslag ej har någon särskild bestämmelse
för det fall, att köpeskillingen vore högre än fastighetens verkliga
värde. I dylika fall skulle enligt förslaget sålunda denna alltför höga
köpeskilling läggas till grund för den beskattningsbara värdestegrin
gens beräknande. Detta står visserligen i full öfverensstälnluelse
lned förslagets vinstbeskattningsprincip nlen harmonierar ej nled nyss
anförda stadgande i 11 § 1 mOln.

Innan jag lämnar kapitlet angående den beskattningsbara värde
stegringens beräknande, har jag att beröra några punkter i förslaget,
SOln jag för öfverskådlighetens skull hittills lämnat åsido.

Med afseende å vissa slag af fastigheter, tillhörande juridiska per
soner, skall värdestegringsskatt, såsom redan anförts, påläggas ej
blott, då dylik fastighet afyttras, utan dessutom på bestämda mellan
tider. Tiden tillåter mig dock icke att närmare behandla sättet för
den beskattningsbara värdestegringens beräknande i' detta fall. Jag
måste inskränka lnig till att .påpeka, att i afseende å dylika fastig
heter af de två värden (ingängs- och utgängsvärdet), sonl ligga till
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grund för den beskattningsbara värdestegringens~beräknande, ettdera
eller båda därvid fastställes genom direkt uppskattning, och att upp
skattningen gäller tomt och byggnader SåSOll1 ett helt, hvarför äfven
detta beräkningssätt delvis träffas af sal11ma annlärkningar, SOln det
nyss be,handlade.

Då kostnader nedlagts på fastigheten eller utom fastigheten nlen
i oell för densamma, skall afdrag få ske icke blott af det verkliga
belopp..~t af dessa kostnader, utan därutöfver för 15, resp. 25 procent
åf dessa kostnaders belopp. Dessa tillägg representera den affärs
vinst, SOln fastighetens ägare ansetts böra fä tillgodonjuta fri fräll
värdestegringsskatt. Kommitten lnotiverar detta afdrag dels llled att
det kan vara svårt att exakt uppgifva de kostnader, som få afdragas,
hvarför en viss marginal måste tillåtas utöfver de kostnader, som
bestämdt kunna uppgifvas, dels med att, äfven där en exakt beräk
ning af de nedlagda' kostnaderna skett, all värde~tegring utöfver dessa
kostnader ej kan betraktas säsom oförtjänt vär~estegring; med hän
syn till sistnämnda punkt hänvisar kOlnmittell till de fall, dä bygg
111ästare eller villastadsbolag utför bebyggandet af tomter. Jag lnäste
här lämna å sido, huruvida denna motivering är tillräcklig för lned
gifvande af ett generellt afdrag utöfver kostnaderna, och inskränker
lnig till att påpeka, att stadgandet är. sä affattadt, att i vissa fall
dubbelt afdrag för samma affärsvinst kan kOffiIna att ske. Om äga
ren till en tomt upplåter bebyggandet på entreprenad till en bygg
lnästare, beräknar denne senare ju en affärsvinst på sina kostnader
vid entreprenadsprisets hestäminande. När nu ägaren af tomten dess
utonl får beräkna en dylik affärsvinst på sal11ma eiltreprenadspris,
kOlnlner sålunda dubbelt dylikt afdrag att äga rum.

Enligt finansdepartementets förslag skall jämte nu angifna afdrag
vid den beskattningsbara värdestegringens bestälnlnande äfven afdrag
fä ske för 1 procent af ingångsvärdet för hvarje är af värdestegrings
perioden. För de vanligaste fallen, då skatten skall påläggas, när.
fastighet afyttras, innebär detta stadgande; att afdrag får ske för ett
belopp, motsvarande 1 procent af förvärfspriset för fastigheten för
llvarje år, S0111 förflutit mellan förvärfvet och försäljningen af fastig
heten. Syftet ll1ed denna beställl111else är att, enligt föredömet af de
tyska konlffiunala värdesteg~-'ingsskatterna, 11ledgifva en lindring i
skatten i nlån af de~ tid, hvarunder fastigheten varit i samnla per
sons ägo. Denna bestänlmelse står ej i öfverensstälnnlelse med den
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förutnälnnda teorien 0111 dell oförtjanta jordvärdestegringens beskatt
ning och är äfven af det skälet 01110tiverad, att den, SOln lång tid
innehaft en fastighet, också ~ä lnycket längre fått åtnjuta afkastnin
gen af den föi"e afyttringen inträdda oförtjänta värdestegringell. Be
stälnmelsen står lika litet i öfverensstämmelsenled den vinstbeskatt
ningsprincip, som enligt det förut anföi"da torde få anses ligga till
-grund för finansdepartementets förslag. Principen leder för öfrigt till
att gynna de i ekonolniskt afseende -bättre ställda fastighetsägarna
framför de svagare, enär ~ de förra ju lättare k~llna »hälla» på sina
fastigh~ter.

Skall elnellertid dylikt afdrag medgifvas, bör ~et ej blott beräknas
-å ingångsvärdet (förvärfspriset) utan, såsoln kOlnulitten föreslagit, äfven
å de kostnader, som nedlagts å fastigheten under värdestegringsperio
den. Ty enligt finansdepartelnentets förslag blir den, som köper en
.obebyggd tomt oeh bebygger densamma, hårdare h~skattad än den,
SOlll köper en redan bebyggd fastighet.

Formellt gäller SåSOll1 regel, att beräkilingen af deil beskattnings
bara värdestegringen å jordbruksfastighet skall ske enligt SanlJUa
grunder, som gälla för andra fastigheter. Enlellertid är, såsonl redan
antydts, i realiteten jordbruksfastighet fri från skatt för den värde
stegring, S0111 härrör ur fastighetens användning till jordbruk. I 15 §
stadgas nälnligen, att, om den skattskyldige så fordrar, beräkningen
af den beskattningsbara värdestegringen skall sk.e, på det sätt, att
:såsoln ingångsvärde skall upptagas icke fastighetens förvärfspris, utan
.det värde, sonl fastigheten vid afyttringen enligt särskild uppskattning
.äger llled hänsyn till dess användbarhet för jordbruksändalnål och
med inberäkning af värdet å de för jordbruket ej erforderliga bygg
:naderna. Detta värde jälnföres 111ed fastighetens försäljningspris eller
·i det i 11 § l In0111. o1nl1änlnda fallet (se sid. 11) ll1ed fastighetens
-värde, uppskattadt med hänsyn till fastighetens användbarhet såväl
-för jordbruk S0111 för annat ändalnål. Den stegring af fastighetens
-,värde SåS0111 jordbruksfastighet betraktad, SOl11 n1ä ha ägt rum, sedan
fastigheten förvärfvades, kOll1mer sålunda i det hela ej att blifva
-förelllål för värdestegringsskatten. . Då sålunda 11ärvid en jälnförelse
'sker 11lellan två värden ä jordbruksfastigheten, SOlU afse samma tid ..
punkt, nänlligell tidpunkten för fastighetens afyttrillg,. kan det natur..
ligtvis ej bli fråga onl afdrag för und~r värdestegringsperioden ned..
lagda kostnader.
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Vidare är att omnämna, att båda förslagen afstått från att gifva
bestämmelserna onl värdestegringsskatt tillbakaverkande kraft. Första
gång~n en fastighet, efter det kOInmun beslutit om värdestegrings
skattens införande i kommunen, pålägges värdestegringsskatt, skall
ej förvärfspriset upptagas såsonl ingång'svärde, utan i detta fall ut
göres ingångSVärdet af fastighetens taxeringsvärde vid den allmänna
fastighetstaxering, som närmast föregått värdestegringsskattens infö
rande i kommunen. För det fall, att det verkliga förvärfspriset varit
högre än detta värde, vore detta emellertid till den skattskyldiges.
skada, och med hänsyn härtill är stadgadt, att skattskyldig är be
rättigad fordra, att hallS förvärfspris betraktas såsom ingångsvärde;.
af praktiska skäl är denna rätt begränsad till de fall, då förvärfvet.
af fastigheten skett inom 10 år före det skatten infördes i konlffiunen.

En väsentlig brist i bestämmelserna rörande den beskattningsbara
värdestegringens beräknande är, att ingen hänsyn tagits till möjligen
inträdda förändringar af penningens värde. Följden af denna bristt

som de föreliggande förslagen dela nled alla 11ittills gjorda försök
llled denna beskattning, blir naturligtvis, dels att skatt kan komma.
att påläggas, fastän ingen verklig värdestegring ägt rum, dels att
verklig värdestegring kan blifva obeskattad. Det är visserligen syn-o
nerligen svårt att exakt konstatera förändringarna i penningens värde.
Men när dessa förändringar äro mycket stora och sålunda utöfva

. stort inflytande på fastigheternas penningvärden, är det också möj
ligt att inom vissa, Inå vara ganska vida gränser, angifva; huru
penningens värde förändrats. Det är sålunda i dylika fall alltid
IllÖjligt att i viss mån taga hänsyn till dessa förändringar, oeh det
torde ju icke behöfva angifvas några skäl för att detta ock bör
ske. Blott så nlycket bör påpekas, att det förhållandet, att enligt
finansdepartementets förslag skatten egentligen pålägges, först då
fastighet afyttras, gör det så nlycket nödvändigare att taga hänsyn.
till dessa förändringar, enär de med denna beskattningsmetod kOIDIna
att utöfva lnycket olika inverkan på beskattningen af olika fastigheter.
Vid.are är att erinra om att, ehuru vi nu i snart ett århundrade åtnjutit
förnlånen af ett stadgadt penningVäsen, det ju dock kan hända, att
vårt land kan nödgas tillgripa oinlösligt pappersmynt, SOln kan blifva.
af starkt fluktuerande värde.

Enligt såväl kommittens som finansdepartelllentets förslag skall.
värdestegringsskatten uteslutande tillkomma komlnunerna. Med kom-
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lllittens motivering af skattens berättigande står denna anordning
ej i öfverensstäulmelse. Det är ej kommunerna, som enbart skapa
den s. k. oförtjänta jordvärdestegringen. Denna beror i frän1sta rUIn
met på befolkningens koncentreriIlg. på vissa orter, och denna kon
centrering beror i sin tur bl. a. på åtgöranden frän statens sida.
Såväl i Tyskland som England planeras ock anordnande af värdesteg
ringsskatt äfven i fornl af statsskatt. I Tyskland skall enligt stämpel
lagen för tyska riket den 22 juli 1909 en till riket utgående värde
stegringsskatt införas senast 1912 OCll förslaget till en dylik skatt
föreläggas tyska riksdagen senast 1 april 1911. I Englands senaste
budgetsförslag ingår bland de nya skatterna äfven ell värdestegrings
skatt till staten. Vid sådant förhållande torde det vara påkalladt
att taga denna fråga under öfvervägande äfven i vårt land, innan
man öfverlämnar denna skatteform uteslutande åt komlnunerna. Det
är därvid äfven att beakta, att en kOlnmunal värdestegringsskatt är
förenad med icke obetydliga olägenheter. Bland dessa må här på
pekas, att det kan hända, att den ena konl1nunen skulle berättigas
upptaga skatt å värdestegringar å jord, som ~örorsakats af åtgöran
den af andra konlnluner. Värdestegringen å jord i grannkommuner
till stora städer beror till väsentligaste delen på grannskapet till dessa
senare; att låta denna värdestegring uteslutande beskattas af dessa
grannkolnmuller, är alltså icke på sin plats. Vidare är det svårt att
nled en komlnunal värdestegringsskatt lnedgifva erforderliga befrielser
frän skatten. Frågan om dylika befrielser är icke nöjaktigt löst i de
föreliggande förslagen, och detta torde väsentligell bero på skattens
konlnlunala karaktär.

Den rätta lösningen af denna fråga torde vara, att skatten göres
till en statsskatt, Illen att de inflytande medlen delas nlellan staten
och kommunerna. Med denna anordning vinnes ock den fördelen, att
skatten utan svårighet kan göras obligatorisk. Att i enlighet lned
det föreliggande förslaget göra skatten fakultativ, kan ej försvaras.

Beträffande användningen af de medel, som kOlnma att inflyta
genom värdestegringsskatten, stadgas i finansdepartementets förslag,
att af dessa skall bildas en fond, till hvilken äfvell de räntor, som
uppläpa å fondens medel, skola läggas. Fonden får endast användas
till varaktiga anläggningar, såsonl vägar, järnvägar; gator och bygg
nader, till inköp af fast egendom eller till afbetalning å lån, SOln
upptagits för sådana anläggningar eller inköp.
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Dessa bestämilleiser utgå ju fråll den riktiga grundtanken, att
värdestegringsskatten, i den form, den erhållit i förslaget, i allnlänhet
ej bör användas för löpande utgifter, enär densamn1a innebär en
öfverflyttning af en del af landets förmögenhet från enskilda till det
alln1änna. En1ellertid äro dessa föreskrifter behäftade Ined två i mot
satt riktning gående fel: de äro delvis för stränga och delvis icke
tillräckligt stränga.

On1 en värdestegringsskatt skall upptagas i form af direkt, årlig
skatt, finnes det ju ej någon anledning att förbjuda anvälldningen af
de sålullda inflytande medlen till det allmännas löpande utgifter, enär
en dylik skatt tages ur de skattskyldigas inkomster. Häraf följer,
att, 0111 skatten upptages i enlighet med finansdeparten1entets förslag,
bör föreskriften om fonderingen inskränkas till det belopp, sonl in
flyter genom skatten, under det att räntorna pä fonden böra fä an
vändas till bestridande af det allmännas löpande utgifter.

Hvad åter användningen af själfva fonden beträfl"ar, bör beaktas,
att denna fond, såson1 sagdt, tillkommit genom öfverflyttnillg af redan
befintligt kapital från" de enskilda till det allmänna. 0111 11U fonden
användes till inköp af redan förefintliga ägodelar, uppstår ej någon
rubbning; slutresultatet af värdestegringsskattell blir då, att ägande
rätten till dessa ägodelar öfverflyttas från enskilda till konlmunell.
Onl fonden användes till betalning å lån OCll detta län "är upptaget i
inlandet, uppstår ej heller någon rubbning, då ju landets kapital för
blir orubbadt både kvantitativt och kvalitativt. Är åter det konl111u
nala lån, som medelst fonden återbetalas, utländskt, nlåste, för att
landets disponibla kapital ej skall lllinskas, enskilda upplåna 1110tsva
rande belopp i utlandet, oeh resultatet af anordningen blir sålunda,
att konlmunernas utlälldska upplåning ersättes af enskild upplåning.
Men detta är ju en försämring, då ju de förra erhålla sina lån på
billigare villkor än enskilda. Oln kommunen använder fonden till l1ya
anläggningar, uppstår därigenom närnlast en lucka i de privata kapital
placeringarna". T. ex. kOlnmunell har fonden, till att börja lned, in
satt på deposition i en bank, SOln utlånat dessa medel till enskilda.
Om nu kommunen besluter att anlägga en" järnväg, nlåste ballken
indraga 1110tsvarande del af sina utlånta llledel. De, sonl va.rit län
tagare till dessa, måste skaffa sig ersättlling. Detta kan ske dels
genoln att vända sig till utlandet oell sålunda öka den enskilda upp
låningen i utlandet, dels genoln att anlita den inilemska kapitallnark-
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:naden! och sålunda taga i anspråk en del af det nybildade, ännu icke
placerade kapitalet. Resultatet blir sålunda antingel1 ökad enskild
upplåning i utlandet eller också minskad tillgång af nybildadtinl1emskt
kapital för enskilda företag. Dessa följder kunna ju, under förut
,sättning af ett principenligt ekonon1iskt handlingssätt å komlnunernas
.sida, ej behöfva innebära några större olägenlleter. Men nämnda
förutsättning har man ej skäl att presumera. Sannolikare är, att
följden skulle bli ökadt kon1IDunalt slöseri. Kommunerllas rätt att
.använda de genon1 värdestegringsskatten inflytande lnedlen torde därför
böra underkastas en större begränsning, än som skett enligt förslaget.
Att åstadkomma en i detta 11änse'ende effektiv lagstiftning, som så
lunda ej lämnar några kryphål för kommunalförvaltningars benägenIlet
.att utvidga sitt maktområde, är, såsom erfarenheten från kommu
nernas skuldsättningspolitik visat, visserligen en mycket svår men
väl ej olnöjlig uppgift. Det nu anförda gäller emellertid under förut
sättning, att skatten skulle bli lnycket inbringande. Det är dock att
befara, att dett.a ej skulle bii fallet, om skatten anordnas enligt finans
,departenlentets förslag. Ty göres fastighets afyttring till en Väsentlig
.förutsättning för att värdestegringsskatt skall utgå, och fastställes
,skatteprocenten till .en jälnförelsevis hög siffra, är det sannolikt, att
fastighetsföisäljningarna skola' betydligt 111inskas och skatten blifva
.relativt litet gifvande.

Då jag härefter afslutar mitt anförande, vill jag till sist tillägga,
.att jag af helt naturliga. orsaker kommit att lnindre framhålla försla
.gets förtjänster än de brister, som enligt lnin mening vidlåda det
,samnla. Förslagets goda sidor äro emellertid mycket stora, och det
,står betydligt öfver sina utländska förebilder. Skulle jag uttala en
nlening om huru en värdestegringsskatt borde anordnas, så skulle
,den blifva, att denna skatt bör ges gestalten af en direkt, årlig
,skatt. En sådan verkar rättvisare, enär hvarje stegring af jordräntan
då blir omedelbart beskattad; den innebär mindre frestelse till slöseri
från det allnlännas sida; den är för den skattskyldige lättare att er
lägga än förslagets s. k. indirekta skatt; och den inbringar i läng
·den mer än den indirekta formen. Att· de svårigheter, som en årlig
.skatt innebär, skulle vara oöfvervinnelig.a, får väl ieke anses vara
.definitivt afgjordt.

2
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Härefter' yttrade sig:

1910 den 31 januari.

Arkitekten W. Klemming: I en diskussion om det förelig
gande komnlitteförslaget k]~äfver frågans rätta belysande att något
redogöra för förslagets upprinnelse, ty det bör bemärkas, att för
slagsställarna i sin motivering beto1~at, att de »a!!enast haft altt yttra
sig angåe1~de det sätt, hvarpå e·n dylik skatt lä1npligen bör anord
nas». De hafva således icke haft i uppdrag att åstadkorJ1/Jna någon
utredning, huruvida och i hvilken 1nån en skatt af denna art bör
införas. Årendets' beredning hittills föranleder lnig att göra en liten
afvikelse från älnnet, hvilken jag anser vara af vikt för att kunna
öfverblicka hela den horisont, SOln öppnar sig. bakolll denna s. k. skatt.

Vi hafva, såsom vi veta, en s. k. jordreformförening, sonl har
anparten af äran af förslagets tillkomst. I denna förenings program,
sådant det återgifves i föreningens skrift n:o 1, läses följande: »Jord
reformförenin.gen i Stockholm har till ändamål att sprida kunskap
onl den .stora betydelse, jordens fördelning och fornlerna för dess
besittande äga för hela sanlhällslifvet, och eftersträfvar en sådan
lagstiftning på detta område, som fränljar nationens välstånd oeh
möjliggör, att det värde hos jorden, som uppstår utan den enskildes
arbete, så långt ske kan, tillfaller det ·allIJnänna».

Efter genomläsandet af föreningens skrifter kan man utan tvekan.
ändra slutsatsen i denna programpunkt till följande lydelse: att allt
jordvärde, så långt ske ka1~, tillfaller det allmänna.

Vidare läses: »För dell närmaste framtiden bar föreningen, hvad
byggnadsgrunden angår,· uppställt följande:

Arbetsprograin.

I fråga Olll den jord, SOlll användes såsom byggnadsgrund i. stä
der och därmed jämförliga samhällen, vill föreningen verka för en
begränsning af den privata äganderätten och. för· utbildande af så
dana former för besittnings- 'och äganderätt, .som äro nödvändiga för
s,amhällets sunda utveckling~

I· d~tta syfte' vill j ordreforlnföreningen, med afseende .på enskilda
tillhörig jord, i främsta rummet söka få till stånd:

1) en expropriationslagstiftning, som för kommunen underlättar
genomförandet af fastställd stadsplan och låter kostnaderna härför
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bäras af jordägarna ,i nlån af den värdestegring å fastiglleten, som
blir en onledelbar följd af regleringen" saInt

2) en refOI'ln i del1 komlllunala skattelagstiftningen, hvarigenol11
k0111nlUnen berättigas upptaga, skatt på den oförtjänta tonlt.värdesteg
ringen.

Hvad den komnlunala jordegendomen beträffar, eftersträfvar för
eningen: en utvidgning af densanlilla ... )

Till sist heter det: »1 öfrigt vill föreningen äfven framhålla be
tydelsen af att jordv'ärdet, hålles nere genolll åtgärder, som främja
vi~boddhet, hvarvid särskildt påyrkas bekväma förstadskommunika
tioner, SOlll fran1tvinga de yttre stadsdelarnas byggande med smärre
hus, saInt konlnlunalt understödjande af byggnadsverksamheten ge
non1 beredande af kredit.

I ,afseende på den produktiva jordens anVändning vill föreningen
med det snaraste framlägga sitt progranl.»

Hvad form son1 åsyftas med utvidgning af kOlnnlunens ägande
rätt, får lnan äfven klart för sig af föreningens skrifter, af h'vilka
framgår, att denna utvidgning åsyftar kOl111nUnens fullständiga ägande
rätt nled uteslutande af enskilda.

Detta var programmets onlfattning 1906.
I föreningens skrift n:o 3 komuler den utlofvade fort.sättningen.
I det sålunda tillökade programlllet läses följande: »För den när-

maste framtiden' har föreningen uppställt följande arbetsprograin :

I. Jordbruk.

Föreningen häfdar nödvändigheten af en lnålmedveten jordpolitik~

som öfvervakar, att landets odlingsbara jord tillvaratages på ett sätt,
son1 gagnar hela nationen, och franlhäller behofvet af:

I) en allmän utredning angående lämpligaste fördelningen af den
odlingsbara jorden i större och mindre jordbruk med särskild hän
syn till skilda landsdelars olika förutsättningar;

II) utvecklingen af ett intensivt och varaktigt småbruk under
härför lämpade förhållanden.

I detta senare afseende vill föreningen uttala, att sådana former
för besittningsrätt användas, som på' samma! gång lämna dell mindre
belnedlade jordarbetaren lätt tillgång, till·"' jord, frä111ja ett" intensivt
bruk af densanlmaoch trygga -småbrukets bestånd.
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Den fulla äganderätten förutsätter, att den blifvande småbrukaren
nedlägger sina disponibla lnedel uti inköp af jord och tvingar hononi
.att för frall1tiden använda sina besparingar till amorteringar, hvari
genom' möjligheten till intensiv drift förminskas. Den försätter Sillå..
brukaren, genonl möjligheten till obegränsad skuldsättning, lätt i
starkt beroende af· enskilda längifvare, lämnar ingen säkerhet för
småbrukets fortvarighet genom flera släktled och medför spekulation
i jordvärdestegring. Under dessa förhållanden vore en sådan form
för besittningsrätt att föredraga, som medgifver säker och ärftlig
brukningsrätt, sanlt sådan rätt till. utförda förbättringar, llvarigenom
småbrukaren får full ersättning för sitt arbete oeh sporras till fort
satta ansträngningar.

III) För uppnående af dessa syften är det nödvändigt, att staten
i enlighet med dessa grundsatser

1) å egen mark upplåter jord för s111åbruk,
2) i stället för att försälja sin jord, något SOln ej vidare bör ske,

inköper eller genom expropriation förvärfvar enskilda tillhörig jord
för bildande af SIllåbruk, för hvilket ändamål staten äfven under
vissa betingelser bör äga förköpsrätt.

IV) I de fall, där enskilda jordägare ä·nnu k01nma att afsöndra
jord till småbrukare, bör detta ske under full äganderätt.»

Man lägge här märke till det föreslagna inköpandet af joid ge
nOIn expropriation och vidare till att staten skulle endast upplåta
besittningsrätt, under det att »enskilda, som ännu kOlllina att af
söndra jord, skulle göra detta med full äganderätt». Resonemanget
OIn den fulla äganderättens besvärligheter för småbrukaren torde, sam
111anställdt med uttalandet af den fulla äganderättens önskvärdhet i det
senare fallet, fortsättningsvis utmynna i 'den slutsatsen,' att staten
skulle här lättare öfvertaga sInäbrukarens äganderätt än storbruka
rens, och bakom ordet »ännu» vill man gärna se tanken, innan all
enskild äganderätt försvunnit. Angående byggnadsgrunden är pro
grammet lika med... det af 1906, men ny utvidgning af detsamma ut
lofvas med följande ord:

»1 afseende på öfriga naturtillgångar, skogar, vattenfall-'och nli
neral, vill förellingen med det snaraste framlägga sitt program».

Jag har mig ej bekant, om den sålunda 'ytterligare utlofvade full
ändningen af progralnmet kOInlnit till synes i tryck - i de senast
på föreningens broschyromslag gjorda meddelandena utlofvas åter-
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igen progralll för den produktiva jordens användning, möjligen äro
några nyheter att förvänta äfven i fråga onl denna programdel
men, om så är, förll10dar jag, att den åtföljts af ett nyt.t löfte 0111
fortsättning, lydande ungefär sålunda: I afseende på lifsförnöden
heter af alla slag vill föreningen med det sllaraste framlägga sitt
program.

Och i ulän SOlll de utlofvade fortsättningarna infrias, lämnas allt
fort nya löften om progralllmets utvidgande till att omfatta värde
papper, lyxartiklar, järnvägar, ångbåtar och flygillaskiner, med ett
ord allt 111ellan himmel och jord, och därmed torde de~ politiska
fabriken vid Lästmakaregatan kunna sammanslås nled den vid Barn
husgatan. Jordreform och soeialislll äro dä till full evidens ett och
detsamma.

Det är en händelse, sonl ser ut sonl en tanke, detta med det
ofullständiga programmet, som allt mer utvidgas. Jag ser ätminst.one
en politisk taktik däri, en taktik, som återspeglas i det sätt, hvarpå
stämningen upparbetats för ett förslag sådant som det föreliggande ..

Det .har gällt att vinna kOlllmunerna och alla de enskilda, soIn,

ej besitta jord, till ett första steg, och nlan har lockat med en liten
smakbit af progralllmet, och till och med lllajoriteten af jordbesittare
har lnan giljat till med det åter och åter upprepade talet om skatt
på den oförtjä1~ta jordvärdestegringen, SOlll endast skulle drabba den
osunda spekulationen, och smakbiten har kryddats nled det retande·
ordet »tomtjobbare». Innan jag nä.rnlare satt lllig in i frågan, syn-o
tes det äfven nlig rättvist att upptaga en skatt på jordvärdesteg
ringen, nota bene den oförtjänta, den, som sanlhället frambringar'
med sina direkta åtgärder. Men jag kände tvekan inför konsekven
serna, OCll min tvekan har stärkts af det tillökade jordrefornlpro-
granlmet och dess oöfverskådliga tillökningsmöjligheter.

Jag känner näinIigen på mig, att, om jag också är böjd för re·
former, så är jag ej socialist, och det kall jag ej bli, förr än socia-
lismen är genomförbar, d. v. s. då jorden alstrar sydfrukter i Lapp-
lllarken och Sibirien liksonl i Australien och Brasilien, och dä be-
höfva vi inga jordreformer.

Den oförtjänta jordvärdestegringens beskattning. var nyckeln till
jordreformföreningens politik. Den nyckeln passar i ett patentlås nled
män.ga villor, oell låset sitter i en dörr, bakoln hvilken dölja sig
mänga vackra saker. Det var ll1eningen, att en vänsterregering i
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förening 111ed socialdelnokraterna skulle öppna den dörren, n1en det
kom att falla sig så, att en högerregering försökte sig på att öppna
\den för att titta på de vackra sakel"na, lllen, sonl den inte kände
till läsn1ekanismen, så anlitade den en person, SOlll kände den, och
·det var ordföranden i jordreforlnföreningen, professor G. Cassel. Åt
honon1 uppdrogs' den utredning, sonl 111ed anledning af fyra motioner
vid 1907 års riksdag af sammansatta bevillnings- och lagutskottet
anbefalldes med följande hen1stälIan : »att riksdagen ville i skrifvelse
till kungl.' maj:t anhålla OIn utredning, lluruvida och i hvilken lnån,
då vid försäljning eller liknande afyttring af bJTggnadsgrund, bebyggd
eller obebyggd, i stad eller på landsbygden s. k. oförtjänt jordvärde
stegring förefinnes, denna skäligen bör göras till föremål för särskild
beskattning, saInt att kungl. maj:t ville för riksdagen framlägga de
förslag, hvartill utredningen kan föranleda» ~

Denna helllställan afslogs i första kamInaren, men bifölls i den
andra. Under debatten i andra kan1maren yttrade herr Persson i
Maln1ö, hvilken jämte borgillästaren Lindhagen reserverat sig llled
yrkande, att undersökningen lnåtte omfatta skatt på jordvärde och
jordvärdestegring, följande: »Utskot.tet säger i nl0tiveringen, att frå
gan är ny, och äfven jag tror, att det i vårt land icke finnes lnäl1ga,
S0111 trängt till botten af del1Sanlma. Följaktligen" riskerar ..Inan, att
frågan icke får en allsidig pröfl1ing, och att ensidiga åskådningar
kunna bilda sig, hvilka skulle försvinna, därest en grundlig och all
sidig utredIling af sakkunniga och opartiska lnän företoges på sta
tens bekostnad. Enligt l11itt förnlenande skulle resultatet af denna
fråga då blifva bättre, än om utredning sker genonl enskildt initiativ
Dcl1 af personer, som lllåhända j viss nlån 11afva en förutfattad llle
ning i. frågan.»

Ja, så talade herr Persson.
Nu har finansdepartelnentet enlellertid utan att fästa sig vare sig

vid riksdagens ställning till frågan eller vid den form, utskottet re-o
}(onlmenderade för dess behandling, och utan att fästa afseende vid
varningen för förut fattad menings inverkan på en utredning, anlllodat
ej en kOlnlnitte af sakkunniga utan en. ellda person och därtill en
lned den mest utpräglade förutfattade mening att verkställa denna
utredning. .

Under sådana ·förhållanden kunde- man ju förutsäga resultatet.
Det föreligger i en af professor Cassel författad »Öfversikt öfver be-
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skattningen af den oförtjänta värdestegringen å jord i vissa frän1
illande länder», hvilken blifvit utarbetad i offentligt 'uppdrag. Huru
pass opartisk denna öfversikt är hållen, kommer man snart under
fund 11led redan vid ett hastigt genonlögnande. Men ej nog med att
författaren allt emellanåt i själfva öfversikten -låter sina åsikter kom
ma till synes, utan efter öfversikten följer en s. k. »systematisk,
diskussion af den all1rtänna värdestegringsskatten» .

Jag vet ej, hvad författaren menar med systematisk diskussion,
nlen jag hade väntat att under denna rubrik finna ett framställ~nde

.af åsikter för och enl0t och en bevisföring till stöd för de olika
åsikterna. Jag hade väntat att under rubriken alllJnänna värde
stegringsskatten finna ,det resonemang, som ledt till, att det icke alls
'sättes i fråga någon. allmän värdestegringsskatt utan endast en så
dan skatt på fastigheter. Jag hade väntat mig en förklaring, hvar
för man ej längre talar om »oförtjänt» värdestegring utan 0111 all
sådan, d. v. s. all sådan rörande fast egendom.

Men redan först.a llleningen tog mig ur min villfarelse. Den ger
'vid handen, att författ~ren anser frågan onl skattens berättigande
·eller lämplighet vara ett axiom, sonl ej behöfver diskuteras. Han
gör sig ej ett ögonblick besvär att uppställa och gendrifva en mot
satt åsikt, utall kastar sig direkt in på frågan onl huru skatten skall
.anordnas. Detta är den <ylartiska utredning, SOlU föregått utarbetan
det af det nu föreliggande förslaget till »förordning angående värde
stegringsskatt å fastigllet». Nästa led i denna utredning är ett »he
tänkande angäellde allnlänna grunder för en kOIDlnunal jordvärde
.stegringsskatt », utarbetadt af särskildt tillkallade sakkunniga.

Min sakkunskap i beskattningsfrågor blef, då frågan om den oför
tjällta jordvärdestegringsskatten . var under debatt å kommunalkon
gressen, satt lnycket lågt på den skala, med hvilken den i så många
stycken sakkunnige jordreforulvännen friherre Palmstierna llläter s. k.
»skattepolitiska facknlän», med hvilken benämning han .af det »vi»,
som han senare i' 'debatten använde, tydligtvis lnenade jordreforul
vännerna.

Omöjligt är icke, att lnin· tidigare verksaluhet kunde i lika 11Ög
grad som .åtminstone en hel del af dessa »skattepolitiska facknläns»
antecedentia lägga grund för insikte~" och förstånd' i detta ämne, filen
jag'vill ingalunda tillägna mig epitetet »finanspolitisk fackman». Där
emot ~nser jag mig äga så pass nlycken uppfattning Oln 'dennå frågas
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vikt och yttersta konsekvenser, att jag förstår, att den kräfver en
utredning af helt annat slag än den, sonl beståtts densamnla, och att
jag obetingadt ansluter lnig till den af riksdagells utskott· uttalade'
.nleningen om jordreformföreningens till utskottets undervisande öfver--
läInnade broschyrer, nämligen att däri gjorda uttalanden om jord-
värdeskatten visa, att detta ämne ej står fullt klart ens för denl,.
som hittills hos oss uppträdt till förnlån för en dylik skatt. Jag tror,
till trots af friherre Palmstiernas yttrande under kOlnlllunalkongressen,.
att värdestegringsskattell är en »enkel sak», att det äfven om denna
enkla sak kan sägas, att den ej torde stå fullt klar ens för dess·
ifrigaste förfäktare, ett omdölne, som torde gälla äfven onl den oför
tjänta jordvärdestegringens beskattning, huru behändigt än jordre
formvännerna jonglera l11ed den ena eller andra benämningen. För'
dem synes det lika lätt att öfvergå från den ena formen till den
andra SOlll att plocka bort de fä stafvelser, SOlU åtskilja benäm-·
ningarna.

Återgå vi nu till det nyssnänlnda »betänkandet», så befinnes det
ej alls innehålla några betänkanden, hvaraf nIan' skulle få anledning'
förmoda, att några betänkligheter i denna skattefråga ej finnas. Be
tänkandet börjar nänlligen direkt med ett lagförslag A, öfvergår se
dan till ett lagförslag B och därefter till en nlotivering, ~om redan
i sin ingress tydligen franlhåller, att uppdraget allenast varit att.
yttra sig angående sättet för skattens anordnande, och som sålunda
icke innehåller några uttalanden om skattens lämpligIlet.

Detta är summan af den utredning, som föreligger i denna vik··
tiga principfråga. Blir fortsättningen början lik, så har man att vänta
följande slutledning: Ingen har uttalat sig emot skatten, ingen har'
gjort några invändningar, alltså är den berä~tigad, OCll riksdagell har
endast att besluta om dess anordnande.

Men denna fråga är alltför viktig för att ostördt fä behandlas
efter sådana principer.

Då statens organ icke funnit anledning att följa den anvisning
om en utredning af skattens länlplighet, som riksdagens utskott gjort,.
så måste denna utredning åstadkommas på andra vägar eller åtmin-·
stone' så myeket däraf, som behöfves för att visa, att en allsidig och.
opartisk utredning är nödvändig. Då nationalekonomiska föreningen
inbjudit till frågans diskuterande, så är föreningen härför värd ett
särskildt tack.
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För att åter citera friherre Palnlstierna vill jag fralIlhålla, att
»detta änlne är af fundamental betydelse». Uttrycket fälldes vid

komnlunalkongressen lTIed en annlaning att icke skiljas från änlnet
utan att först· fatta ett beslut däri; det' var på samlna gång »en så

enkel sak». Gent emot en talare, sonl framIlöIl, att det framlagda
resolutionsförslaget var »socialistiskt eller rent af komlnunistiskt» ~

yttrade han vidare: »Nog veta vi, att slagord hafva stor makt och
betydelse, och att de, rätt använda, torde hafva stor verkan. Men i

faekkretsar, där vi icke se den föreliggande frågan ur politisk parti
synpunkt, utan där vi se den uteslutande ur synpunkten »är detta

bra?» ~ oberoende af partietikett af mer eller milldre vilseledande slag,
som kan sättas på frågan, i dessa fackkretsar är det bättre att låta

de sakliga skälen göra sig gällande». Det ligger nära till hands att
sammanställa detta yttrande med ett ut.talande af samma nlan i jord

reforlnföreningens skrift n:o 3, där det heter i ingressen: »Uti ett
lands beskattningssystenl återspeglas dess samhällsutveckling. Där

frampressas resultatet af den politiska striden mellan de om stats
makten kämpande partierna». Då jag läste denna. 111ening, fortsatte

jag' i tanken llled följande ord: och ledarnas strid. onl taburetterna,
men i verkligheten står där: »afväges näringslifvets skiftande behof

och skönjes tidsideernas inverkan på folklifvet» .
Om nu »näringslifvets skiftande behof» verkligen skola blifva

~afvägda», så kräfves, synes det lnig, att de »Oln statsInakten käm
pande partierna» låta »de sakliga sk·älen» göra sig gällande för att

allsidigt besvara frågan: »är detta· bra?», »oberoende af partietikett
af mer eller mindre vilseledande slag», och att de således i ,våg

skälen lägga icke blott. de »sakliga skäl» och teorier, som af ett
parti göras gällande för, utan äfven de, SOlll af andra åskådningar

kunna göras' gällande elllot; och framför allt är det af vikt att låta
den sakkunskap kOlTIlna till sin rätt, SOlll äger förlnåga att framkon

struera ett skatteförslags inverkan på konkreta fall ur »näringslifvets»

olika grenar.
* * *

Sedan. jag nu sökt belysa förslagets beredning, skall jag tala
några ord onl utgångspunkterna för resonemanget Olll en jordvärde

stegringsskatts länlplighet. Jag vill nämna deln i den ordnillg, de
vanligen förekomma i jordreformvännernas skrifter.
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»Det är orättvist, att stora jordvärdestegringar, som uppstå genom
·en kOIDnluns åtgärder, tillfalla nlarkägaren och icke kommunen, sonl
åstadkomnlit delll» . »Det är rättvist, att dessa värdestegringar till
falla kOIDlllunen, ty den, SOlll sår, skall ock uppskära». Detta reso
nenlang är plausibelt. Det har franlkallat den ofta upprepade ter
Illen »Oföltjänt jordvärdestegring», SOIU" enlellertid i förslaget ej längre
finnes. Häri ligger en ny beskattningsprincip : skatt efter rättvisa.
Förut 11afva vi skatt efter förmåga och omsättningsskatt. Lagfarts
stänlpeln är en skatt, ej efter rättvisa, ej efter principen: »den, SOlll
sär, skall' ock uppskära», utan efter principen, att det är bekvämt
att taga, och det märkes inte så mycket, när man handlar llled stora
SUlllffior.· Beskattningsbar vinst är ju ej någon följd af en egendoms
försäljning. Den "dubbla lagfarten, som bolag få betala, är en skatt
efter principen: »tag nu, ty tillfället komnler ej snart igen». Dessa prin
c.iper ha uppenbarligen bra litet att göra med rättvisa. »Spekula
tionen i jord bör hämmas, enledan den fördyrar bostadsmarken och
dä.rnled bostaden», är ett annat argulllellt. Detta resonemang stöder
sig på det påståendet, att bostadsnlark ej kan produceras; den finns
blott i en viss kvantitet, sonl ej kan ökas. Är detta påstående rik
tigt? Se vi icke mångta]ig~ exempel på" att bostadsmark produceras?
Den lnark, som icke är beboelig, kan ej kallas för bostadsluark.
Beboelig är endast den ·mark, SOlll tillfredsställer de kraf, hvilka den
bostadsbehöfvande lnåste uppställa.

Bland dessa kraf är först och· frälllst; att han kan förflytta sig
från bostaden till sitt arbete inom rilnlig tid. Den, som genom att
anordna länlpliga konlll1unikationer Illöjliggör en sådan förflyttning
nIelIan bostadsnlark och arbetsplats oeh därigenom gör förut till bo
städer oduglig 111ark till bostadsInark, har tydligen producerat bostads-

. 1llark. Beboelig är vidare endast den mark, på hvilken en bostad
kan uppbyggas. En sjö eller ett kärr är icke bebyggbart för "bostad
nIel1 kan bli det genom urtappning eller fyllning. En spetsig bergtopp
är icke bebyggbar nlen kan bli det genonl sprängning. År detta icke
ett producerande af bostadsmark? För bostaden kräfves vidare tillgång
till vatten, till belysning, till andra nödvändigheter och bekvämligheter.
Den, SOlD förser mark därnIed, producerar alltså bostadsrnark i samma
mån. Marken är i och för sig likasom timret, teglet OCll 111urbruket
endast ett rämaterial, marken är rånlaterialet till bostadsmark, lika
sonl byggnadslllaterialierna äro råmaterialet till bostaden.
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Påst.åendet, att bost.adsmark icke kan produceras, 'och att den
däruti skiljer sig från bost~den, som är en vara, oeh liksol11 andra
varor kan produceras i obegränsad utsträckning, är ohållbart. Så
långt vi kunna öfverskåda, lära vi nog 'kunna framalstra län1plig bo
stadsmark ur därtill förut olämplig n1ark i lika stor utsträckning~,

S0111 vi kunna anskaffa Inateriai till dess bebyggande. Jorden är i
båda fallen leverant.ören, och tillgångell på ~"åmaterialen, timmer, te
gel, lera, kalk oell järn o. s. v., lär nog icke vara oeh aldrig blifva
tillräcklig att fylla all bostadsnlark med bostäder.

Bostadsnlark kan alltså produceras. Professor Cassel, som torde
hafva varit den egentliga författaren till förordningsförslaget, säger
häronl i en broschyr: »Tonlter produceras icke af tOlntspekulanterna.
Spekulationen i ton1ter behöfs öfverhufvud icke för att skaffa bygg
nadsplats inoln en stad. E1~ annan sak, är, 01n på landet nya 01'n

tråden af e1tskilda företagare upptagas och förses tned vägar, kom
'Jl~ut~ikat'ioner etc. Då är frågan 01n e'n verklig produktion, och de1'~

värdestegring7 S01'lt inträder, är ingalu1~da oförtjänt».l
Här se vi ett bevis för att icke ens i frågan om hvad sonl är

förtjänt eller oförtjänt värdestegring är enighet rådal1de nlellall re
formvännerna inbördes, och knappast någon af delll torde' hafva sin
egen lnening fullt klar för sig. Därför har lnari också öfvergett or
det oförtjänt.

Den, som bygger ett llUS i flera våningar, producerar ju äfven
ny bostadsnlark, i sall1n1a lnån SOlll huset innehåller nya våningar.
Således kan ju beboelig l11ark produceras. De amerikanska skyskra
parna visa oss, att den kan produceras i betydande kvantiteter.

»Men», säger lnan, »jorden är ju allas vår egendOlll». Ja, den
var det en gång, innan det nlänskIiga kulturarbete.t ändrade förllål
landena. Nu är del1 skiftad och uppdelad på ett mindretal. Hvad
har för öfrigt jorden för värde för oss utan dess alster: grödan, djuren,
skogarna, tegelleran, kalkstenen, järnmalmen o. s. v.? l\fed san1ma
skäl sonl man proklamerar sanlhällets rätt att beskatta spekulationer
i jord, fordrar konsekvensen, att l11an proklamerar dess rätt att be
skatta spekulationen i jordens alster, med andra ord i allt hvad
lnänniskorna behöfva för sitt uppehälle. SAsonl vi af jordreforn1för
eningens .program sett, är detta också deras syfte.' Det, torde emel
lertid icke vara opportunt att taga allt pA en gäng, ty det är nu

1 I skatteförslaget är detta fullkomligt obeaktadt.
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en gång så, att, 11är det gäller eget skinn, äro betänkligheterna
större, än när det gäller andras, och hela programmets realiserande
på en gång skulle naturligtvis framkalla en helt annan syn på sa
ken hos dem, som nu tycka, att den är klar och tydlig och en
enkel sak.

»Men marken är det lättast åtkonlliga skatteobjektet», säga en der
jordreformvänner. Däri ligger utan tvifvel pudelns kärna.

Man vill till en början endast beskatta jorden efter nya principer,
hvilka principer ytterst åsyfta jordens indragning till samhället ge
nonl en successivt höjd beskattning, som slutligen är afsedd att nlot
svara hela jordvärdet..

Sonlliga jordreforrnvänner säga rent ut, att den fullständiga indrag
ningen af jordvärdet är syftet. Andra äro försiktigare och prote
stera mot att en jordvärdestegringsskatt kallas indragning, en be
nämning, SOlll åter andra medgifva, under framhållande att all be-o
skattning är indragning.

En del jordreformvänner betona särskildt städernas och kOJTIIllU
nernas rätt till värdestegring å jorden, SOl11 uppstår genolll deras
direkta åtgärder, andra franlhålla denna deras rätt till all jordväL-.de
stegring såsom en följd redan af deras utveckling.

I ett öfverellsstämma de försiktigare af dem, nämligen i att fraIll
hälla, att konlmunernas inkomster skola stiga väsentligt, och att det
är kommunerna, SOIU äro berättigade att upptaga skatten. Taktiken
är att fä komnlunerna till bundsförvandter, och för att förvissa sig om
ännu flera bundsförvandter framhåller man, att spekulationsvinster af
annat slag icke äro beskattningsbara objekt i salllma lnening SOlll
jorden.

I Tyskland ~lar 111an också proklanlerat k01111nUnernas rätt och
gjort sl{atten, där den införts, till kommunals.katt. Men redan är lnan
där på det klara 111ed, att, skatten bör tillfalla staten. Tyska riks
dagen fattade i våras, som professor Davidson redan nämnt, beslut i .
denna riktning. Att skatten där redan är införd i ell del komnluner
såsom kOlnmunalskatt, kOlurner att försvåra skattens anordnande sonl
statsskatt, och bayerska landtdagen har i betraktande häraf ~ttalat

betänkligheter mot konlillunal värdestegringsskatt. Således är redan
den saken oklar, hvem SOIU skall hafva skatten. Vore det bara att
tillämpa satsen, att »den, som sår, skall ock uppskära», så vore det
ju klart bl. a., att staten skall betala skatt tin Sto.ckholm för den
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enorllla jordvärdestegringen som Ladugårdsgärdet kOlurner att gifva,
men förslaget fritager staten från skatten. Jordreformvännerna fram
hålla, att all Värdestegring, som ej fral~kallas genom ägarens åtgär
der, rätteligen tillllör kOlllmunen, sonl åstadkollllnit den, och är att
hänföra till jorden, ej till åbyggnaderna. Håller detta streck? Lät
oss se! Två personer hafva hvar sin lika tOlllt invid bvarandra vid
sanlnla gata, läget är lika godt för bäda. Den ene har ingenium,
bygger efter ell utlllärkt plan, hell1trefligt och praktiskt, finansierar
klokt, leder arbetet utlnärl{t; den andre är i allt hans motsats. Re
sultatet blir stor vinst för den förre, S0111 kanske lagt l1er lllycket
lllindre penningar, stor förlust för den andre. Räkna ut jordvärdet
ocll värdestegringen! Enligt friherre Pallllstierna är det en enkel sak.
Sä vidt jag förstår en 111ycket svår.

Beskattningen konlmer här att dra~ba den fralllstående fÖflnågan.
Jag vet ett fall, då en husägare uppvaktades af en butiksinnehafvare,
SOlll fått en konkurrent i kaffe i salllma hus. Han bjöd värden 1,000
kr. mer i hyra för konkurrentens butik. Husägaren ansåg sig böra
tala lned' konkurrenten om saken, innan llan uppsade llonom. Detta
hade till följd, att denne bjöd 1,000 kr. Iller för den andra butiken.
Resultatet blef, att båda fingo 1,000 kr. påökt. Oförtjänt värdesteg
ring för husägaren naturligtvis. Ja, vid ett ytligt bedömande. I själfva
verket hade butikägarna gjort oförtjänta vinster vid tidigare hyres
förhållanden, som icke nlotsvarade lokalernas värde, och ht~sägaren

hade ej ansträngt sig att få ut det fulla värdet.
Jordrefornlvännerna framhålla skattens förmåga att stäfja speku

lationen i jord och dess välgörande inverkan på bostadsfrågan. De
undvika försiktigtvis att omtala, huruvida skattens verkningar mot
svara de stora löftena. Huru därnled förhåller sig fraIngår af en
redogörelse i Mittheilungen der Zentralstelle des deutschen Städte
tages. N:o 10. 1909. Där 'säges rörande Frankfurt am Main, den
stad, där värdestegringen först infördes: »Hvilken andel skatten har
i tonltnlarknadens gestaltning, låter sig på intet vis påvisa». Det.
skulle också i sanning vara anmärkningsvärdt, om en skatt, som
~ 908 inbringade 93,663 mark, skulle vara i stånd att åstadkomlna
någon inverkan på vare - sig tomt- eller bostadsmarknaden i en så
stor stad. Påståendet, att skatten på jorden skulle göra jorden bil

ligare, är på intet sätt bevisadt.
En faktor, som mer än alla andra inverkar på tomtvärdet, är
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byggnadskostnaden, d. v. s. arbetslönerna. Stiga dessa, så stiger
tomtvärdet. Skulle nu konlffiunerna hafva rätt till det stegrade tomt
värde., SOIU nl0tsvaras af stegrade arbetslöner, utan hänsyn till det
stegrade tOllltvärde, som huset representerar gen0111 dyrare byggnads
kostnader? Brinner huset ned, får ägaren nog känna, att han ej kan
frånse dessa ökade kostnader.

Jag skall nu öfvergå till att kritisera själfva förslaget, hvarvid
jag, för att ej upptaga tiden alltför l11ycket, l11åste utesluta en hel
del af hvad därolll kan vara att säga. Jag vill då till en börjall
framhälla, att jag icke kan instänlnla i professor Davidsons berönl
öfver förslagets förträfflighet. Och det förefaller nlig, som om detta
berÖIll varit framställdt lnera såsom en ursäkt för de, såvidt jag kun
nat finna, ganska skarpa anlnärkningar, SOln professor Davidson nyss
gjort. .

Det är föreslaget i fråga onl skattens· användning, att den skulle
fä användas bland annat till uppförande af byggnader. Då man läser
de tyska jordreforll1vän~ernas skrifter, finner man SäSOlll. ett särskildt
önskeluål uttaladt uppförandet af byggnader för att skaffa billiga bo
städer åt »det -arbetande folket». Äfven i Tyskland har således
denna ternl, »det arbetande folket», blifvit införd. Här i Sverige
hafva vi under en tid nöjt oss 111ed att tala onl »arbetarklassen»,
lnen vi börja nu att tala om »det arbetande folket», såsom jag för
lnodar, till skillnad från oss, som sitta här på sena kvällen och disku
tera detta spörs'lllål, och från tankearbetarna i 31lmänhet. Hvilken
fara det kan ligga uti den ifrågavarande bestänlmelsen,- i händelse
en kommun' får en öfvervägande majoritet af socialister, torde vara
uppenbart.

1 § 4 säges, att skatt skall upptagas vid försäljning. Men lIlan
har icke brytt sig om att angifva, hvad man menar med försäljning ..
I vanliga fall brukar Ulan, förmodar jag, med försäljning ln~na ut-
växlandet af. köpekontrakt. Det är ju emellertid· alldeles uppenbart~

att upprättandet af köpekolltrakt icke innebär något afslutadt köp.
Vid försäljning· skall dock~ säljaren inom fjorton dagar deklaf"era sin
vinst, OCll denna vinst skall beskattas, 11vilket skall 'ske sextio dagar~

därefter.
-Jag· vill .. päpeka, 11vilken inverkan,.. denna sak kan hafva på. en

byggmästares rörelse. Vi tänka oss,. att en:.. byggmästare uppför ett.
tiotal sanlmanbyggda enfamiljshus -. 111an lnäste förutsätta, att upp-
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förandet af hus är ell välloflig näring trots det vanrykte, 11vari den,
kommit genom slagordet »jobberi». Han säljer successive dessa hus
och skall då inonl fjorton dagar efter, hvarje försäljning deklarera
den Värdestegring, som ägt rUlle Huru skall han bära sig åt för
att kunna afgifva denna deklaration? Vi kunna ju tänka oss, att
han för dessa tio salllmanbyggda enfanliljsllus har salnnla material
gårdar, sal11ma förmän OCll san1111a arbetare, och att det hela skötes.
från ett kontor. Han ll1åste således stycka sönder sin bokföring för
hvarje hus, så att han kan deklarera, hvilka olllkostnader han haft.
för 11varje hus. Ifall det vore möjligt, skulle han således beskattas
för eventuell vinst på ett, två eller tre hus, sonl han säljer llled
vinst. Mot slutet af året lllåste han kanske sälja sina återstående
hus, och det visar sig då kanhända, att hans rörelse under året i
sin helhet bringat hononl förlust. Han har enlellertid redan fått be
tala en dryg skatt på vinsterna under årets lopp utan afdrag för för
lusterna på san1ma rörelse. Han får således icke såsom en annan
näringsidkare deklarera resultatet efter den verkliga behållningen af
sin rörelse. I den onlständigheten, att han försålt ett hus, ligger
icke gifvetvis någon vinst, äfven om köpeskillingen innebär en sådan~

Köpet kan ju möjligell ,gå tillbaka, dä köpeskillingen skall erläggas,
eller t. o. lll. senare, och ett köp, SOlll från början visat afsevärd
vinst, kan slutligen resultera i en betydande förlust.

I § 11 talas det om, att »SåSOlll a fkastning betraktas icke hy
resvärdet af sådana lägenheter, sonl ~g3ren använder för eget indu
striellt företag eller till bostäder åt arbetare vid sådant företag». Där'
finna vi äter 'ordet arbetare. Jag förlllodar, att man torde bla.nd dessa
arbetare få räkna disponenter och tjänstelnän. Men det skulle icke·
förvåna lllig·, om 111an skulle vilja utesluta dem i den något ensidiga
uppfattning onl arbetet, som j detta fall förefinnes hos en del folk.

I', § 12 finnes en bestänlmelse Olll ingångs- och utgångsvärden.,
Det värde, sonl är utgångsvärdet vid en värdestegringsperiods slut,.
blir ingångsvärdet vid nästa periods början. Här framträder det orätta
i benänlningen skatt. .Det är tydligtvis motbjudande att sätta ordet.
indragning eller" konfiskation, lllen det är· dock det rätta ordet, ty
principen är, dock att konstituera kOffilTIUnel1S bättre .berättigande till
ett visst. värde eller dess rätt till ett 'delägarskap. En andel kan icke
betraktas såsom en skatt, OCll. blir den betraktad såsonl en· andel, så.
måste denna, då konllllunen 'redan, uppburit den, fråndragas vid nästa
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värdestegringsperiods ingång från det' dåvarande ingångsvärdet, då det
gäller att beräkna konl11lunalskatt och kronoskatt. Det är orinlligt,
att markägaren skall betala skatt på kommunens andel, som redan
frånhändts honoln.

Jag har endast upptagit några punkter af förslaget för att visa,
att det är af allra yttersta vikt, att denna fråga blir behandlad på ett
noggrannare sätt, än sonl hittills skett. Det torde vara uppenbart,
<ltt den utredning, sonl föreligger, nästan är sänlre än ingen utredning
alls. Och hvad SOln tydligt franlträder är, att man icke i ringaste
nlån sökt visa, huru skatten inverkar i det land, som man i öfrigt
.åberopar såsom exempel.

Det har påståtts, SåS011l jag förut nälnnt, af jordreformvännerna,
.att denna skatt skulle komlIla att reglera bostadsförhållandena och
hämlna jobberiet. Jag vill ännu en gång framhälla, att skatten i
Frankfurt aUl Main under 1908 inbragte 93,663 nlark. Tror någon,
2tt dylika summor kunna hafva en så mäktig inverkan på bostads
nlarknaden?

Det skulle vara önskligt, att vid den utredning, sonl man väl ändå
får hoppas skall komma till stånd, innan förslaget framlägges för
riksdagen, frågan verkligen utredes från olika synpunkter, och att man
noga tager reda på, huru dylika lagar verkat i praktiken och detta
icke blott från de synpunkter, sonl blifvit anlagda af jordreformvän
nerna. . Det skulle franlför allt vara önskligt, att frågan blefve be
handlad SåSOlTI förslag till lag och icke såsom förslag till förordning.
Det är nälnligen en fråga., sonl på det allra mäktigaste sätt ingriper
i hela äganderätten inom landet, och dess konsekvenser äro så djup
.;gäende, att. det icke duger, att den behandlas, såsom hittills skett.

Häradshöfdingen A. H. Roos: Den ärade ill1edaren har riktat en
skarp kritik mot såväl kommitterades som finansdepartementets förslag
·och har uttalat den åsikt, att åtskilliga stadganden i det sistnämnda
förslaget äro felaktiga. Jag kan vid sådant förhållande icke annat
än beklaga, att den person, professor Gllstav Cassel, som i likhet
med inledaren är en auktoritet i dessa frAgol', icke här sköter för
svaret för de åsikter, hvilka kommitterade enhälligt förfäktat, då han
skulle bättre än jag .kunna redogöra för anledningen till. att vi icke
.anlagt den strängt teoretiska syn på saken, som utlnärker professor
Davidsons föredrag. Professor Davidson har i fråga om flera stad-



Kommitteförslaget angående jordvärdestegringsskatt. 33

ganden i lagförslaget förklarat, att dessa icke stämma med teoriens
fordringar. Detta är ju möjligt, men jag betviflar, att luan kan fä
en klar föreställning om hvilket syste~ som i praxis är det bästa,
innan nlan först närmare genomtänkt, huru det ena eller andra sy
stemet skulle komma atf verka. Professor Davidson har icke, såvidt
jag fattat, angifvit, huru han skulle vilja hafva en sådan skatt an
ordnad. Den ärade talaren yttrade visserligen, att det vore bäst med
-en direkt skatt, men, mina herrar, en direkt eller periodisk skatt
kan byggas på två helt olika grundvalar. Enligt det lagförslag, som
nyligen" framkommit i England och där väckt så stor uppståndelse,
utgår skatt, så snart Värdestegring å _tomt inträder, oberoende af
huruvida denna stegring af tomtvärdet äfven nledfört någon högre
afkastning och således därigenoril också en ökad skatteförmåga. Det
.andra sättet att anordna en direkt skatt är naturligtvis, att sådan
utgår, endast dä en på afkastningen grundad högre skatteförmåga är
för handen.

Om man nu tänker sig en sådan direkt skatt, som föreslagits i
England, är det väl tämligen tydligt, att t. ex. en person, som har ett
-envåningshus eller tvåvåningshus oell på grund af tomtens beskaffenhet
får en hög skatt sig ålagd, därigenom tvingas att utnyttja denna tomt
till det yttersta, d. v. s. han tvingas. att uppföra ett feln- eller sex
våningshus. Detta system innebär således en premiering af hyreskaser
ner, nledan det å andra sidan skulle verka i hög grad förlamande på
-egnahemsrörelsen. Nu kan man visserligen säga, att egna hem kan
man ju undantaga från beskattning, men hvad menas då med egna
hem? Vi veta' ju att, då det är fråga om lån till egna hem, SåSOlll
'sådana räknas allenast de bostadslägenheter, som ej uppgå till högre
-värde än 4,000 kr. Äfven om i fråga om jordvärdestegringsskatt
,en annan beräkningsgrund måste följas, kan man naturligen icke så
som egna hem betrakta alla privathus, SOl11 blott bebos af en fan1ilj,
-och därunder inbegripa alla villor i våra villastäder, för att .. ej tala
Dill det von Hallwylska palatset och dylika byggnader. Det är nog
uppenbart, att dessa icke gärna kunna befrias från skatt, 111en llvarest
man skulle sätta gränsen, är icke lika klart. Isaminanhang lned
-denna sak är vidare att observera tillvaron af al~a de obebyggda
tomter, sonl villabolagen hafva osålda. Alla dessa tomter skulle
drabbas af en dylik skatt, och det behöfver ej påpekas, huru detta
·förhållande måste afskräcka. från alla försök att .anlägga .. villastäder.

:3
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Det torde väl ej heller kunna beviflas, att en dylik skatt äfven skulle
bidraga till att industrien ännu mera än för närvarande skulle drif
vas ur städerna, då t. ex. ett sådant företag som aktiebolaget Sepa
rator skulle beskattas för värdestegring å hela det till fabriken hö
rande området.

Jag tror, på grund af hvad jag sålunda anfört, att en direkt
skatt, som utan vidare ålägges alla fastigheter, icke gärna kan tänkas
ifrågakoffilna, oln man tar hänsyn äfven till andra viktiga sociala in
tressen, och jag tror i allt ,fall, att införandet af en sådan skatt
åtminstone icke för närvarande tillhör' den praktiska politiken. Vill
lllan således hafva en direkt skatt, måste mall nog söka bygga på
det system, att skatten utgår allenast, då värdestegringen nled,för en
på högre afkastning grundad ökad skatteförnlåga, men, 11lina herrar,
då hafva vi också öfvergifvit den rena jordvärdestegringsskatten och
ställt oss på den förkättrade vinstbeskattningens grund, då en sådan
beskattning naturligen föreligger, lika väl om det,' som beskattas, är,
en högre årsafkastning eller, såsom vid den indirekta skatten, en
kapitaliserad vinst. Hela detta uttryck yinstbeskattning är emellertid
enligt min åsikt alldeles vilseledande. Enligt de tyska lagarna före
ligger onekligen en beskattning af all vid egendolllsförsäljning upp
komnlen vinst, således ej blott den, sonl föranledes af tOlntens värde
stegring, utan äfven af ren konjunkturvinst. En d.JTlik beskattning är
däremot icke afsedd enligt de föreliggande förslagen, och ha i § 1&
intagits detaljerade regler för att söka undvika beskattning å annall
vinst än den, som grundas på tonltens värdestegring. Principen i
bägge förslagen är, att ej någon affärsvinst utan allenast på tonltens
värdestegring grundad OCll sålunda oförtjänt vinst skall bli föremål för
skatt. För att uppnå detta ändanlål llafva· medgifvits vida liberalare
afdrag än i någon utlälldsk lag. Jag vjll ej bestrida, att det på grund
däraf kan hända, såsonl professor Davidson annlärkt, att oförtjänt
Värdestegring kan komnla att undgå skatt, :p1en detta kan svårligen
förebyggas, OIll Inall strängt fastllåller· krafvet på att affärsvinst aldrig
får bli föremål för en sådan skatt.

Vill man nu beskatta allenast värdestegring, som medfört ökad
skatteförmåga, gäller det att undersöka, hvilket systenl, det direkta
eller indirekta, SOIU verkar nlest rättvist och erbjuder de nlinsta prak
tiska olägenheter. För att en sådan direkt skatt skall kunna utgå, måste
man naturligen fordra tre saker: för det första att tomtvärdet faktiskt
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har stigit, för det andra att äfven afkastningen stigit och för det tredje
att denna ökade afkastning beror just på det ökade tonltvärdet och
icke på andra förllållanden,' såsom t. ex. att huset moderniserats.
Det är vidare uppenbart, att taxeringsmyndigheterna icke kunna i
hvarje fall sitta och räkna ut, att så OCll så lnycket af den ökade
afkastningen beror på att tomtvärdet stigit, utan måste i lagen an
gifvas de förllällanden, under hvilka en dylik skattskyldighet in
träder. Konlmitterade föresldgo i sådant afseende en lösning, i
finansdepartenlentets förslag åter byggdes på en annan g'rund. Det
skulle blifva för vidlyftigt att nu närnlare redogöra för dessa olika
system, men det ligger i sakens natur, att det är en ytterst vansklig
sak att kunna uppställa någon regel, som lämnar full garanti för ett
rättvist bedömande. En annan olägenhet med en direkt skatt, som
endast afser att drabba uppkommen vinst, ligger däri, att, äfven
om en fastighet en tid ägt högre värde och gifvit ,större afkastning,
det kan inträffa, att vid fastighetens försäljning det visar sig att på
affären uppstått ej någon vinst utan kanske tvärt om förlust. Jag
påpekar vidare, att, då nlan skall beräkna afkastningen, lnan lnåste
taga hänsYll icke blott till erlagd hyra utan äfven till hyresvärdet af
sådan ]ägenl~et, SOIU ägaren själf bebor, OCll att med en dylik
direkt beskattning således villaägare skulle kunna drabbas af en årlig
skatt, ehuru de icke förrän vid en blifvande försäljning hafva någon
ekonoll1isk fördel däraf, att deras tOlnter stigit i värde.

Nu brukar det ju anföras till förnlån för en direkt skatt, att den
gifver en mera jämn och lättare beräknelig inkomst än den indirekta,
och från denna synpunkt voro kOilllllitterade äfven till en början alllnänt
sYlllpatiskt stämda för en direkt skatt' och uppgjorde förslag till en
sådan. Då komnlitte~"ade sedermera funno den indirekta skatten äga
företräde, förordade kommitterade, i syfte att kunna vinna denna med
den direkta skatten förenade fördel, att inflytande skattebelopp skulle
afsättas till en särskild fond, som skulle användas till lnera varaktiga
anläggningar (vägar, järnvägar, gator, byggnader o. d.). Detta är an- .
ledningen till den fondbildning, sonl professor Davidson 0111nämnde.

Professor Davidson har i fråga Oln den af konlmitterade förorda
de indirekta skatten yttrat, att det ej vore någon jordvärdestegrings
skatt. Ja, detta 'är ju, riktigt så till vida, att 11lan vid en indirekt
skatt måste taga hänsyn ej blott till tomtens utall till hela fastiglletens
värde. Detta lnåste ju teoretiskt framstå såsom e11 olägenhet, men
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i praktiken har det i stället den fördel, att vid skattens beräkning
hänsyn äfvell tages till den värdeminskning, själfva huset kan hafva
lidit.' Den största fördelen med en indirekt skatt ligger dock natur
ligtvis däri, att den endast drabbar en faktiskt konstaterad vinst och.

. först utgår, då, som man brukar säga, pengarna ligga på bordet.
Professor Davidson påstod vidare, att stadgandet om ·rätt att

afdraga en procent Oln året å ingångsvärdet tillkommit för att efter
tyskt mönster gynna den långvarigare' äganderätten,· men att däremot
någon Ilänsyn icke tagits till penningvärdets fall. Jag vill dä an
nlärka, att just denna årliga alnortering föreslagits lned hänsyn till
sjunkande penningvärde. .

Professor Davidson J"'ttrade slutligen, att det icke fanns någon
rimlig grund~ hvarför icke staten skulle få denna skatt. Det är ju
sant, att det i vissa fall kan förefalla naturligast, att en dylik skatt
tillfälle staten, men det är ej svårt att uppvisa andra fall, då det
icke finnes någon rillllig anledning till en dylik rätt för staten. Et.t
nära liggande exempel härpå är Kungsgatans framdragande här i
Stockholm, där staden lned stora kostnader låtit utföra~ ett arbete, som
måste. föranleda till värdestegring ä närliggande fastigheter. Skulle
nu verkligen staten kunna i detta fall göra anspråk på att ensam
bekolnma hela värdestegringsskatten ? Jag tror icke, att någoll rätts
lig grund härtill kan uppvisa~. Däremot skulle man ju kunna tänka
sig, att värdestegringsskatt i regel tillfölle staten, .salnt att kOlnnlu
nerna endast finge rätt att i vissa fall upptaga s. k. betterment
bidrag. Emellertid skulle det utan tvifvel möta stora svårigheter att
i praktiken säga, i hvilken lnån en värdestegring· Uppkollllnit på
grund af ett visst komnlunalt företag och i hvilkell nlån till följd af
den allmänna utvecklinge~l. Jag föreställerInig därför, att man en
dast kan tillgripa en af dessa utvägar, antingen hetterlnentbidrag eller
en allnlän värdestegringsskatt, oell anses då den sistnämnda SåSOlll
den lämpligaste, synas mig öfvervägande skäl tala för, att· den till
faller kommunen, som väl i de flesta fall, om den ej ensam skapat,
så dock bidragit till den uppkomna värdestegringen.

Jag är icke nu beredd att i hvarje detalj .bemöta, hvad professor
Davidson anfört, lItan vill blott uttala SåSOlll min öfvertygelse, att det
föreliggande förslaget är grundadt på sunda och rättvisa beskattnings
principer, samt att denna lösning af det invecklade spÖrsmålet är den,
sonl bäst öfverensstämmer lned rättsuppfattningen i alllllänhet i värt land.
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Ingenjören Hjalmar A. Anderson: Jag känner lnig nlanad att upp
taga ett par synpunkter, som häradsh9fding Roos omnämnde i sitt
anförande. Han sade bland annat, att det naturligtvis icke kunde
vara författningsförslagets mening att betunga eller skada sådana
samhällen som t. ex. Djursholnl. Jag förmodar, att herr Roos där
med nlenade vår sunda egnahemsrörelse i allnlänhet, och jag vill
därför uppehålla nlig något vid densamma.

Vid vår knappast 20-åriga egnahemsrörelses början ansåg man,
att hufv~dsakligast den burgnare klassen kunde konlilla i tillfälle att
njuta af dessa förmåner, men egnahenlsiden har så snläningom full
ständigt slagit igenoln.

I våra dagar medverkar såväl staten sonl åtskilliga kOlllmuner
till egnallenlsbildandet. Vid sidan däraf arbeta åtskilliga hundratal
bolag, hvaraf en del på filantropisk grundval, på förverkligande af
allas sträfvan till det egna hemlllet, hvartill kOlnnler, att ett bety
dande antal enskilda egendon~sägare genom stycknil?g och försäljning
af jord bereda allnlänheten möjlighet att bebo egen torfva.

Ännu finnes en och annan, sonl betecknar utflyttningen från stä
derna som en öfvergäende nlodesak, men dylika åsikter torde ha sin
grulld i bristande kännedom i det föreliggande ämnet.

Det är en redan gammal internationell folkrörelse, som först så
smäningom trängt fram till oss, och den generation, som nu upp
växer i förstäderna, kOllliller förvisso icke att utan tvingande skäl
låta instufva sig i städernas hyreskaserner.

Utan öfverdrift kan man beteckna denna egnahelllsrörelse SOlll en
social reformation, 11vars djupaste rötter ligga i lliänniskans själf
ständighetssträfvan och längtan till naturen, till ljus och luft, med
ett ord till solen.

Att denna sträfvan först i vår tid kunnat i större utsträckning
realiseras, är helt naturligt, enär vi först sedan några tiotal år till
baka kunna på ett bekvämt. och billtgt sätt förflytta oss frän arbets-
platsen till bostaden. ~

Då frägan nu föreligger Olll införande af jordvärdestegringsskatt,
torde det vara berättigadt att i någon män granska, onl förslaget i
nu föreliggande fornl kOlllIner ' att gag1~a eller skada den egnahems
rörelse, . som öfver en stor del af den civiliserade världen anses sam
hällsnyttig och förtjänt af uppinuntran från det allmännas sida.
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Hve1n har fra1ndrifvit vår eg·nahe111tSrörelse P

Vid diskussionen onl detta intressanta spörsnlål uppstår osökt
frågan Oln hVe'11t sonl franldrifvit vår egnailemsrörelse till den punkt,
hvarpä den nu står. Utan tvekan torde dennas utveckling få
tillskrifvas enskildt initiativ. Saltsjöbaden och Djursholm vara de
banbrytande sanlhällena, och i deras f~tspår gingo hundratals. andra.

Resultatet kall betecknas såsonI glädjande ur nationell synpunkt,
enär denna enskilda verksanlhet frambringat hälsa och kraft 110S en
god del af våra inbyggare, hvilket i synnerhet torde komma de
nu uppväxande och franltida generationerna till godo.

Då den oinvigde studerar det föreliggande förslaget om skatt å
jordvärdestegring, kommer han lätt till den föreställningen, att denna
egnahelllsrörelse måst.e hafva hopat stora förmögenheter hos sina
upphofsnlän och deras efterföljare, eftersom man anser sig hafva fog
för en så kraftig indragning som en fjärdedel af jordvärdestegringen.
.Så är dock ingalunda fallet. De förmögenheter, som hafva sitt ur-
sprung i ofvannämnda rörelse, torde snart vara räknade och mot
svaras förvisso af det antal, sonl kunna påvisa förlust å ifrågavarande
verksamhet.

Hur är det möjligt? Här föreligger dock faktiskt oerhörda värde
stegringar, säger jordrefornlvännen tviflande.

Förklaringen ligger' däri, att i värt glest befolkade land finnas så
stora arealer till förfogande, att en synnerligen skarp konkurrens
äfven på de~ta oIllråde gjort sig gällande. Betydande olnkostnader
för ordnande af salnhällena och deras trafikleder nedbringa vinsten,
och få torde de villastadsholag vara, SOln lämnat sina delägare mera
än normal genomsnittsrärita. Lagstiftaren och jordreformvännen för
mena troligen, att det icke spelar någon roll, om villastads- och
egnahemsbolagens verksall1het reduceras eller omöjliggöres. De spela
dock en lllycket viktig roll i den allnlänna utvecklingen, särskildt i
bostadsfrågan. Tyvärr saknas statistiska uppgifter om rörelsen ifråga,
men enhvar torde vid eftertanke finna, att nlånga tiotal millioner äro
placerade och riskerade i företag af denna art.

Utan tvifvel bagatelliseras denna sida af spörslnålet. Några en
staka fall af 'oförtjänt vinst vid fastigbetsförsäljning tagas som skäl
för en skattelagstiftning, SOlD komlner att gå ut öfver hela nationen.
Man riktar icke slaget åt det håll, lIvarifrån upPslaget till skatten
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kom, nämligen från den oförtJänta jordvärdestegringen, utan man vill
träffa alla; det öfvervägande antalet goda och sunda· företag drabbas
lika hårdt af slaget som den verklige »tolntjobbarell».

Detta är också jordreformvännernas nilll: nivelleringen;' jämlikhets
principen tål ingen enskild företagsamhet, denna skall läggas' i det all..
männas hand. Likheten n1ed socialisternas läror är påfallande. Ar
betsintensiteten måste nivelleras. Då den late och oduglige icke låter
sig förbättra, nås målet genom att nedbringa eller on1öjliggöra inten
sivt arbete eller företagsamhet bos dem, sonl llafva förutsättningar
mer eller lnindre öfver minimulll. ,

* * *

Häradshöfding Roos var alltså af den uppfattningen, att, den sunda
egnahemsrörelsen icke kon1lner att skadas, oln. den föreslagna författ
ningen antages.

Jag vill emellertid söka genoln exelnpel ur 'Terkl,igheten visa, att
så kommer att ske i ganska hög grad, och att, lnot förslaget kan
göras nlånga berättigade annlärkningar.

Först och frän1st vill jag llä111na, att författningsförslaget, sådant
det föreligger, är till ytterlighet svårtolkadt. Det är nästan omöj
ligt att få full klarhet rörande detta förslags ståndpunkt i fråga
onl rätten till afdrag för uto1n fastigheten nedlagda kostnader. Af
herrar komnlitterades ordförande fick jag ett lnycket bestämdt ut
talande onl, huru stort afdrag fÖl' kostnader »utOlll fastigheten»
som enligt kOlumittens mening vore tillåtna, exenlpelvis i villasaln
hällen. Afdrag för sådana kostnader skulle enligt llans uppgift en
dast få ske nled så stort belopp af kostnadernas totalsumIna, som
på den sålda tomten belöpte efter förhållandet emellan dess ytvidd
och den styckade egendolnens totalareaL Efter långvarig öfverlägg
ning hade detta enligt hans uppfattning blifvit herrar kumnlitterades
beslut. A andra sidan har jag llört, att professor Cassel, som icke
lärer vara frällllllande för detta förslag, Ilar en absolut motsatt lne
ning. Jag rådfrågade en af våra lnera fraInskjutna jurister i ämpets
mannavärlden, som är van att tolka fö~fattningar. Efter noggrant
studium af författningsförslaget ställde han sig llllfvudsakligen på
kommiteordförandens ståndpunkt. Sedermera har jag' fätt höra saluma
mening frän en mycket högt uppsatt jurist, som meddelade, att det
föredrag i ärendet, sonl professor Cassel hållit i statsrådsberedningen,
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bestänldt bibringat honon1 den uppfattningen, att ifrågavarande afdrag
skulle ske proportionellt. Professor Cassel och åtskilliga andra säga
dock be"stämdt, att ett villastadsbolag, såsom t. ex. Djursholm, icke
skulle drabbas af denna skatt, förrän kostnaderna för hela villastads
anläggningen, således äfven de som belöpa på osålda tomter, blifvit
täckta genom den totala jordvärdestegringen.

Det må vara förlåtligt, om en lekman känner sig tvehågse.n OCll

anser författningen svårtolkad, när' till och med dess upphofsn1än
hafva olika meningar.

* * *

I detta samnlanhang torde det böra framhållas, att det är uppen
bart, att en fortgående {örsäljningsverksamhet af tomter på sätt, sonl
den i våra villastäd~r bedrifves, måste ses ur annan synpunkt än
enstaka tomtförsäljningar. Författningsförslaget gör härutinnan icke
någon åtskillnad. Där finnes icke någon som 11elst begränsning, utan
de största företag, som" eventuellt omfatta en hel komnlun, skulle
blifva behandlade på samnla sätt som den enskilde tonltspekulanten.

För den senare" är ju ton1tförsäljningen en afslutad affär utan
vidare sanlband lned andra. Den förra verksan1heten är därenl0t,
sonl sagdt, fortgående. Tomtförsäljningarna" därunder äga ett inre
sanlmanhang, bland annat genon1 de för alla tomterna, sålda som
osälda, gemensamt uppkomna kostnaderna för utförda anläggningar i
afseel1de å vägar, kloaker, vattenledning m. m., kostnader, för hvilkas
gäldande de sålda tornterna så att säga borde svara solidariskt.

* * *

En del af det nu föreliggande förslagets författare o~h främjare
vilja, såsom" sagdt, gifva författningen den »tolkningen», att alla
kostnader af nu ifrågavarande slag för' hela villast.aden fä afdragas,
il1nan skattskyld.ighet inträder. Härmed vinnes emellertid i~gen trygghet

"för att de myndigheter, sonl skola tillämpa lagen, äro lika välvilliga~

Erfarenheten visar tvärtom, att dessa med förkärlek »tolka» till
komnlunens förmån, om olika tolkningar aro möjliga, något sorn här
är fallet.

Innan jag går vidare, vill jag - med ledningaf betänkandet och
förslaget jämte tillhör~nde motiver - försöka klargöra, huru i verk~
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ligheten det föreliggande förslaget ställer sig till den uto1110rdentligt
viktiga frågan om sättet, hvarpå vid särskilda ton1tförsäljningar frän
en i stort antal tOlnter styckad fastighetskonlplex afdrag får ske för
kostnader, som nedlagts på anläggningar, gemensamIna för hela kOln
plexen.

För besvarande af detta spörsnlål torde det äga betydelse att
först konstatera, hurusonI enligt }) A-förslaget» i betänkandet afdrag
vid en dylik tomtförsäljning endast får göras för så stor del af kost
naderna i fråga, sonl på tOlnten belöper i förhållande till hela fastig
hetskomplexens areal.

l den P. M., SOlll fogats vid finansdepartementets förslag, yttras
följande: »Då förslaget i en del punkt.er skiljer sig från betänkandet,
har af de sakkunniga lälTInats följande kortfattade redogörelse för de
viktigaste af dessa skiljaktigheter äfvensom rörande sådana frågor,
som ej varit förenlål för komnlitterades behalldling».

Nu lärer det ic~e kunna förnekas, att, om förslaget i nu förelig
gande fråga intagit en lnot betänkandet dianletralt motsatt ståndpunkt,
redogörelse härför lnåste hafva lämnats.

Uti sista stycket på sidan 4 i P. M. upptagas fprslagets skiljaktig
Ileter från betänkandet i afseende på de afdrag, som 111edgifvas frän
värdestegring, beräknad enligt §§ 9-14 uti förslaget. Bland dessa
skiljaktigileter upptagas sådana obetydligheter SOln att förslaget i
olikhet mot betänkandet medgifver afdrag för friskilling och gårda
penning, nlen ej ett ord nänlnes om, att förslaget i det utomordent
ligt betydelsefulla hänseende, llvarom nu är fråga, intager en för
ändrad ståndpunkt. För ell lTIed vanligt sundt förnuft utrustad grall
skare står därför ingen annan möjlighet öppen än antagandet, att
förslaget i frågan ansluter sig till samma uppfattning som betänkandet.

Hvilket afseende skall man vid sådant förhållande väl fästa vid
följande passus i förslagets 16 §, 1 nl01TI., andra punkten: »Därest
utoln fastigheten nedlagda kostnader gjorts till gemensamt gagn för
flera den skattskyldige tillhöriga, inonl salnma kOlnnlun belägna
fastigheter, skola dessa kostnader, i dell mån de icke kunnat gäldas
genon1 värdestegring vid tidigq,re försäljningar af fastigheter, hvarom
nu är fråga, afdragas från fastighetens totala värdestegring, i den
utsträckning denna därtill förslår»?

Det torde knappast råda något tvifvel Oln, att lagförslagets för
fattare vid nedskrifvandet af denna nlening icke afsett att därigenom
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ställa sig på en helt annan ståndpunkt i afdragsfrågan, än den be
tänkandet intager.

Detta framgår äfven af den pra.ktiska tillämpningen af bestäm
melserna i förslagets 16 §, om dessa tolkas så, att alla kostnader
»utom fastigheten» få afdragas, innan skattskyldighet inträder. Låtom
oss taga ett exempel.

Nu ifrågavarande kostnader för el} af våra villastadsanläggningar
uppgå till emellan 2 och 3 Iniilioner kronor. Vederbörande villa
stadsbolag säljer en tonlt för 10,000 kr. Ingångsvärdet, som en
ligt § 13 i förslaget lnåste beräknas efter den odelade fastighets
kOlnplexens ingångsvärde, fördeladt på den sålda tomten, »efter som
skäligt pröfvas», antaga vi till 6,000 kr. Totala värdestegringen
blir då 4,000 kr. Härifrån får då afdrag först ske för de rela
tivt obetydliga omkostnaderna »för förvärf och försäljning af fastig
Ileten» , vidare för de i regeln icke stora kostnader, som nedlagts »pä
själfva fastigheten», 11ärefter för kostnaderna »utom fastigheten».
Längre kommer man ej. För alla tomter, som säljas, innan sist..
nälnnda l{ostnader täckts genom beräknad värdestegring, fä de i 16
§:s fortsättning medgifna afdrag ej göras. Dessa afdrag kunna, åt
minstone delvis, ej få göras vid de från fastighetskomplexe~ senare
gjorda tOllltförsäljningarna. Värdestegringen vid tidigare försäljningar
af tOll1ter kommer sålunda enligt förslaget att i oberättigadt hög grad
täckas af kostnaderna »utom fastigheten», så att utrynlme ej lämnas
att vid undersökning för bestälnmande af den beskattningsbara värde
stegringen göra öfriga medgifna afdrag. Så felaktigt skulle förslaget
vara affattadt, om det skulle tolkas så, att det toge afstånd från
principen om kostnad ernas (» utonl fastigheten») proportionella. fördel
ning på alla tomterna.

I öfverensstämmelse med stadgandena i 13 § vore det - enligt
förslagets anda - att förvänta, att kostnaderna för den odelade
fastigheten vid dess styckning fördelades på de särskilda tomterna,
»efter som skäligt pröfvas». Härom saknas eIneIlertid bestämineiser.
Den rent matematiska fördelningen måste därför tillgripas.

Rätta förhållalldet torde nog vara, .att lagförslagets författare alls
icke reflekterat på saken, sådan den praktiskt taget föreligger.

Härutinnan måste förslaget alltså genomgående omarbetas. Där
vid torde den i det följande utvecklade amorteringsprincipen uti
lämpliga delar böra komma till användning.



Komnlitteförslaget angående jordvärdestegringsskatt. 43

An~ortering af i jord nedlagdt kapital i !J1~ån a/f försäljning.

I den mån villastadsbolag tillhörig rpark vid successivt skeende
tomtförsäljningar afhändes bolaget, lllåste kapitalafsättningar göras,
motsvarande hvad sonl föryttrats af det i jord nedlagda aktieka
pitalet.

Storleken af de afsättningar, S0111 sålunda böra ifrågakomnla,
torde i alllnänllet, 0111 lnan bortser från de s. k. kostnaderna »utOlll
fastigheten», bestämmas så, att, sedan af den utfästa köpeskillingen
på den försålda tomten belöpande andra kostnader, uppkolnna vid
bolagsdriften, hlifvit täckta och ränta å aktiekapitalet efter passande
räntefot guldits, återstoden afsättes SåSOlll den del af aktiekapitalet,
hvilken genom tOllltförsäljningen frigjorts. Att nämnda återstod utan
afdrag bör afsättas för angifvet ändamål, därom råder nog intet
tvifvel i alla de fall, där återstoden ej fullt nl0tsvarar den del af
aktiekapitalet, som den sålda jorden rent matematiskt representerar.

I den hälldelse åter ifrågavarande återstod motsvarar mera än
sistnämnda del af aktiekapitalet, kan fråga uppstå, huruvida ej öfver
skottet eller någon del däraf i själfva verket är att bet.rakta såsom
vinst.

Härvid är eluellertid att märka, att förfarandet att efter rent
matematiska principer uppdela aktiekapitalet å de särskilda tomter,
11vari den mark styckats, SOIU i sin helhet utgör valuta för samma
kapital, lider af de betänkligaste brister. I själfva verket föreligger
knappast uti ett enda fall värdelikhet nlellan lika stora tOluter af en
styckad fastighetskomplex. Hvarje på förhand gjord taxering efter
filer eller mindre godtyckliga grunder är förenad IJned olägenhet af
att vara otillförlitlig i l~ög grad.

Ofta nog 111åste de bästa och förmånligaste tomterna först säljas
OCll en viss reduktion i priserna till en början göras för att få för
säljningarna i gång o. s. v. Oförutsedda .händelser vålla därjämte
icke sällall afsevärd omkastning i uppgjord· värderingsplan.

Under alla omständigheter luåste af nu anförda skäl en passande
riskpremie beräknas, motsvarande oförutsedd eller rättare oberäknelig
förlust vid förSäljning af kvarvarande tonlter.

Med en alltigenonl sund affärsförvaltning är emellertid 111est för
enligt att icke anse någo1~ vi·nst uppkOrrt~1nen, förrän det i jord
placerade aktiekapitalet helt frigjorts. Uppkoffiluet öfverskott måste
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därför användas för afskrifning af markvärdet eller från annan sida
sedt amortering af aktiekapitalet.

Först när detta blifvit slutamorteradt och alla kostnaderna, däri
bland också de »lltoln fastigheten», blifvit täckta, föreligger vid för
säljning af ton1ter verklig vinst å företaget.

* * *

Villastadsbolags rätt till va'}~lig affärs/vinst.

Af motiveringel1 till »Betänkandet med förslag angående allmänna
grunder för en kommunaljordvärdestegrlngsskatt, utarbetadt af sär
skildt tillkallade sakkunniga år 1909» (sid. 28), framgår, att kon1mit
ten varit af den uppfattning, att villastadsbolag äro »Zika berättigade
till en norn~al affärsvinst 8011~ hvarje annan». Kommitterade betona,
att detta i alldeles särskildt hög grad gäller om villastadsbolag, som
nedlägger stora kostnader till höjande af markvärdet. Det är tyd-

.ligt - säga kommitterade -, att i dessa liksom i .andra. fall en
affärsvinst, som något så när motsvarar risken, bör få afdragas.
Först hvad som möjligen återstår af uppkomn1en värdestegring, sedan
dylikt och annat närma~~e angifvet och nödigt befunnet afdrag gjorts,
kan med någon säkerhet sägas vara en oförtjänt värdestegring pä
jorden, uppkommen på grund af samhälliga förhållanden och icke
på .gru·nd af ägarens företa,gsa1nhet eller nedlagda kostnader.

I författningsförslaget saknas dock n1edgifvande om afdrag säväi
för ränta å ett villastadsbolags aktiekapital som ock för en mot
risken svarande affärsvinst. Härt.ill kan nämligen ej räknas ett uti
16 § upptaget afdrag med vissa angifna procent af kostnaderna, hvil
ket afdrag uppenbarligen är den margi1~al, SOIU kOlnmittemotiverna
omnämna som nödvändig på grund af svårigheten att exakt uppgifva
kostnadsbeloppet, oell som i betänkandets »A-förslag» återfinnes under
§ 12 c.

* * *

Grundandet af en villastad är erkändt ett företag, som i n1ånga
fall är förenadt med stor risk. Det förhållande, att ett sådant affärs
företag icke skulle komma i åtnjutande af samma .rätt till ränta å
insatt kapital och vinst .å sin ver~samhet som andra affärsföretag,
lärer med största sannolikhet i framtiden komma att allvarligt skada
villastadsa'nläggningar och egnahemsföretag i all1nänhet.
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Resultatet af lagens tillämpande blifver sålunda, enligt 111itt för
menande och i motsats till hvad häradshöfding Roos uttalade, säker
ligen, att företag, sådaIla som Saltsjöbaden, Lidingö villastad, Stor
ängen m. fl., icke vidare komma att uppstå, enär vinstmöjligheten
på intet sätt motsvarar den därnled förenade risken.

Däremot torde sådana salnhällen' sonl Hagalund i framtiden vara
de enda, som kunna uppstå, ty där kOlnnlunen på egen bekostnad
nlåste träda emellan och ordna förhållandena, uppstår ringa eller ingen
risk för den, som afsöndrar och säljer tonlter utan att nedlägga nå~

gra kostnader för markvärdets höjande.
Framtiden får visa, om en lagstiftning med sådana framtidsper

spektiv är klok - en lagstiftning, där den företagsalnlne, som riske
rar kapital och arbete, straffas, och den oföretagsamme och risklöse
prenlieras.

* * *

Ett exempel. på den föreslagna skattens verkningar taget direkt
ur verkligheten, nämligen från företaget Lidingö villastad, torde vara
belysande.

Aktiebolaget Lidingö villastad bildades år 19~6, sedan dess hufvud
intressenter kort förut bildat Lidingö trafikaktiebolag i syfte att ordna
Lidingöns trafikförhållanden.

. Villastadsbolaget och dess intressenter hafva llled nio tiondelar bi
·dragit till kostnaderna för trafikens ordnande, och bolaget har dess
utOlll på egen bekostnad byggt vägar, vatten-, atlopps- oell elektriska
ledningar saInt i alla afseenden ordnat ett 11ytt sanlhälle, som vunnit
-allmänt erkännande, icke nlinst från de myndigheter, som af el1 eller
annall anledning haft att yttra sig öfver Lidingöns utveckling. Öns
invånareantal bar under tiden 1906 -1909 ökats fråll .l ,598 till 3,545
personer, dess fyrktal från 45,832 till 290,000 och dess taxerings
värden från cirka 4 till cirka 15 millioner kr.

Ingen, som är förtrogen med förhållandena på Lidingön, lärer rätt
visligen kunna påstå annat, än att denna enorma och snabba utveck
ling nästan utesluta·nde är bolagets förtjänst. De kapital, SOln riske
rats, äro också efter våra förhållanden betydliga.

Verkningarna af den genom bolagets åtgärder föran~edda, enastå
·ende hastiga utvecklingen å Lidingön hafva icke IleIler uteblifvit. Li
dingöns öfriga jordägare hafva utan nämnvärd uppoffring kon1nlit i
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åtnjutande af betydliga fördelar på grund af bolagets ansträngningar
och iklädda l~isker samt erhållit en afsevärd verkligt o{ört}änt värde

stegri·ng.
Bland dessa jordägare märkes jämväl Lidi1~gö kom1nun, som äger

en inuti bolagets för byggnadsändalnål afsedda jordområden liggande
fastighet, l/S mantal Grönsta om 59 hektar, d. v. s. 590,000 kvm.
Denna egendom var år 1903 taxerad för kr. 8,000 men torde i när
varande stund kunna säljas för minst 300,000 kr. Konlmunen har
äfven sökt lnen ej erhållit kungl. maj :ts tillstånd att afyttra fastig~

heten.
Till dessa Värdestegringar Ilar Lidingö kOlnmun icke på något sätt

bidragit utan erhållit alla förmåner, däribland här särskildt nlå fram
hållas ökade skatteinkomster, ordnade förhållanden, trafik lU. m. utan
något S01n helst eget åtgöra1~de.

Men icke nog därined. En del öinvånare hafva skaffat kom
luunen nlöjlighet att på' synnerligen förmånliga villkor få inlösa Li
dingöbanan efter är 1917, d. v. s. efter den tid, då ~anan antagligen
är en god affär. De personer, som med ekonomisk risk tillgodosett
Lidingöns trafikbehof och drifvit fram hela utvecklingen före införan
det af den nu föreslagna värdestegringsskatten, erhålla efter dess till
lämpande hvarken förnlånsrätt till ränta eller riskpremie å sitt i
villastadsbolaget insatta kapital, än lnindre erSättning för eventuell
förlust under ovisst antal driftår å sina i trafikbolaget nedlagda pen
ningar. Träder så den Ull föreslagna förordningen i kraft, så uppstår
den absurditeten, att Lidingökollllnun troligen konlmer att indraga
en f}ärdedel af de·n }ordvärdestegring, sonl uppstår å aktiebolaget
Lidi·rtgö villastads ägor. Jordreformvännerna, sonl icke fästa ringa
ste afseende vid att k011~n~unenhär saknar hvar}e berättigadt an-språk
på skatt, invända förnl0dligen, att bolaget dels får afdraga kostna
derna jäulte ränta och tillägg af 15 till 25 procent af dessa kostna
der. Jag vill därvid återkolllina till det påståendet, att detta afdrags
storlek är i hög grad beroende på hur författningen tolkas. Den
lilla vinstnlöjlighet, SOlll - 0111 någon Inarginai å kostnaderna ej fåtl
beräknas - ligger i 15 till 25 procent å kostnaderna, torde under för
utSättning, att afdrag för deln endast får göras på sätt förut nämnts~

praktiskt taget vara af myc.ket ringa värde.
Här har förut i kväll talats Oln det gal1lla ordspråket, att den,

som sär, också skall skörda. Exemplet frän Lidingön torde klargöra,
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huru till och nled komn~uner k01nlJ1~a· att skörda, ehuru de på intet
sätt bidragit till värdestegringen. Häradshöfding Roos' exelnpel om
Kungsgatan är raka motsatsell till det jag anförde, det ena torde dock
väga lika mycket som det andra.

* * *
Vidare torde det vara påtagligt, att en viss lokalisering af skatte

medlens användande är nödvändig. Jag skulle äfven därvidlag kunna
använda Lidingö villastad såsonI exempel - jag be,r Oln förlåtelse,
att jag ännu en gång tager Lidingön till förebild, men det ligger så
nära till hands.

Antag, att Stockholms stad lyckas inkorporera Lidingön, hvilket ju
starkt ifrågasättes. Då komlner all jordvärdestegringsskatt på Lidingön
att tillfalla Stockholnl, hvilken kommun i sin ordning använder dessa
penningar efter behag. Då Lidingöll kommer att få allenast en eller
högst två representanter i stadsfullnläktige, så lärer väl ingen inbilla
sig, att de influtna lnedlen blifva använda till LidingöIls frolnma.
Icke osannolikt använder man pengarna för att göra sådana anlägg
ningar på Enskede, som äro ägnade att göra denna plats till el~ far
lig konl{urrent för utvecklingen på Lidingön.

Jag vill därmed icke bestrida, att Stockholnl kall hafva en viss
rättighet att i någon mån 11juta fördel af förstädernas utveckling och
de stegrade jordvärdena. Men de~ ser lInder alla omständigheter
något barockt ut, onl värdestegringsskatten konl1uer att tillfalla just
den konl1nun, hvars myndigheter nedlagt lIlYeket ~ arbete och kostna
der på att söka förhindra den utveckling, som frainkallat värdesteg
ringen, och hvars myndigheter kanske komnla att i fortsättningen
söka motverka den vidare utvecklingen på den plats, hvarifrån värde
stegringsskatten inflyter.

* * *

Beträffande bestämineIsen, . att hvarje fastighetsförsäljl1ing skall de
klareras inom fjorton dagar därefter, torde enhvar genast inse det
orimliga i att t. ex ett villastadsbolag, som tidtals Säljer ell eller två
tomter 11varje dag, skall afgifva deklaration lika ofta. Om meningen
·är, att dessa föret.ag skulle gå fria från deklaration 'OCll beskattning,
intill dess att deras omkostnader blifvit täckta, så borde det stått
omnämndt i lagförslaget, exempelvis som i fråga om inkomstskatt,
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där ju lägre inkonlst än 1,000 kr. icke medför skyldighet' att de
klarera. Jag anser för den skull, att författningsförslaget ''i",detta' fall
likson1 i så n1ånga andra afseenden ovillkorligen behöfver omredigeras.

Lustigt nog får Illan äfven i detta fall ,från' »vederböillan-de» höra,
att det ej är författarens mening, att förslaget skall »tolkas» på ofvan
anförda sätt, ehuru här föreligger en fullt klar föreskrift, S0111 icke
ens med bästa vilja kan tolkas på, mera än ett 'sätt.:,

* * *'

.Uti § 16 i lagförslaget upptages följande stadgande:' »Beträffande
fastighet, 11vars afkastning för något år af värdestegringsperioden un
derstigit ett belopp, som lnotsvarar ränta å ingångsvärdet, ,beräknadt
för bvart och ett af de första feln åren af värdestegringsperioden
efter fyra proce·nt och för sen.are är efter två procent, jämte för fa
stigheten under året erlagda kon1munala utskylder med undantag af
värdestegringsskatt, må afdrag }ä11~väl ske för näYJ'~nda belopp, 1n.in
skadt rned fastighetens afkastning under året». Iafseende härå an-

.håller jag att få anföra följande:
Det är en af alla villastads- ocb egnahenlsbolag gjord erfarenhet,

sonl också ligger i sakens natur, att i vanliga fall åtskillig tid förfly
ter från det att ett sådant företag begynner sin verksamhet, intill
dess affären kan anses vara afslutad.

Uppenbart är, att all försäljning af tomter från ett sådant bolag
tillhörigt olllråde icke kan verkställas på en gång, utan att bolaget
måste vänta på köpare, något SOlll under nedgående konjunkturer kan
draga ut på tiden under l11ånga tiotal är. Under denna tid måste
emellertid bolaget vidkännas utgifter för organisation, drift och för
'valtning, ränta å skuld In. m., hvilken ränta väl Ilästan utan undantag
torde uppgå till minst 5 a 6 procent, stundOlll högre.

Blifver ofvan ätergifna bestän111lelse lag, så skulle villabolagen
icke äga att. fråndraga 11lera än resp. 4 och 2 procent, och detta utaf
fastighetens ingångsvärde.

Denna bestälnmelse, som väl knappast ens kan vara väl afpassad
vid förSäljning af enstaka tomter, .nlåste för ett villabolag blifva all
deles orimligt betungande, för att icke säga ruinerande" samt verka
absolut hindrande för dess ändamålsenliga verksamhet. Följden häraf
måste i sin ordning blifva, att tiden för mellariförvaltningen, O!J1~ bo
laget icke föredrager att nedlägga sin verksarnhet, måste lTIed alla
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tillgängliga medel förko'rtas, gifvetvis på bekostnad af onlrådenas plan

läggning och ordnande, hvilka arbetens utförande helt torde få upp

:gifvas.
Det torde väl i hvarje fall ej kunna undgå den praktiskt erfarne

granskarens blick, att de nän1nda räntesatserna, 4 och 2 procel1t,
fullkolnligt sakna all öfverensstämmelse n1ed den räntefot, efter hvil

·ken ett villabolag i våra tider måste förränta upplånt kapital - lned
upplånt kapital menar jag då också akt.iekapitalett-

Enligt förslaget, S0111 alltså icke medgifver fastighetsöfverlåtare att
.afräkna den ränteförlust, sonl han i de flesta fall efter 11Ög ränt.efot

får vidkännas, kon1nler skatten till konlIDunen sålunda att beräknas
på något, .som t.ill betyda.nde del lcke är värdestegring OCll ä·n 11tin

dre oförtjänt sådan. Detta står.i bjärt motsats till konllllitterades
uttalande, att, då skattesatsen blifvit satt så högt som till 1/4, synner

ligt afseende nlåste fäst.as vid att endast i egentlig nlening ofört}ä1~t

·värd.estegring blir förelHtål för beskatt·ni·ng (betänkandet, sid. 28).

* * *

Det har af arkitekten Klemnling i afton blifvit päpek'adt, att pro
fessor Cassel år 1906 uttryckligen i en af jordreforlnföreningens skrif

ler betonat, att nlan verkligen kunde producera bostadsITlark. Då
'man söker sätta sig in i denna fråga och läser, hvad jordrefornlvän

nerna skrifvit under de tre el fyra sista åren, så är det med gan-
, 'ska underliga känslor, man erfar, att jordrefornlvännerna helt och

hållet hafva fört eller söka föra allnlänheten på sidan 0111 själfva sa
ken. Till och med i kOlnmitterades yttrande, SOln ju icke är lner än

några månader gammalt, förekominer ordet ofört}ä1~t flera gånger
nästan på hvarje sida. Men i författningsförslaget är nämnda ord

.fullständigt försvunnet. Däri finnes det icke någon skillnad på olika
·slag af jordvärdestegring, utan där tages allt öfver en kalTI. Och man

har hos allmänheten inarbetat terlnen oförtjä·nt värdestegring genoni
att ständigt åberopa det s. k. jobberispöket. Det händer ju utan

tvifvel ofta i städerna, ·att en person sofver sig till en förll1ögenllet.
För dem har man skrifvit detta författningsförslag, lnen man söker

låta det gå ut öfver alla. Det är däri det största felet ligger. Jag
.anser, att förslaget innehåller lTIycket stora och farliga vådor för vår

framtida utveckling.

* * *
4
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Det var egendomligt att höra häradsllöfding Roos säga, att man
icke behöfde betala denna skatt, förrän pen1~inga,r'na låge på bordet..
Dessa ord får han nog taga tillbaka, om vi skulle ingäende diskutera
författningsförslaget, sådant det föreligger, ty däri finnes icke någon
bestämmelse i detta afseende. Det finnes stora frågetecken på 11varje
sida; och just frågan Oln penningarna på bordet är helt enkelt öfver
hoppad. Man får helt säkert i detta liksolll i andra afseenden nlöj
lighet att uttaga sådan skatt, äfven om penningarna aldrig kon1ma
på bordet; och däri ligger en af de stora öfverdrifterna i ett skatte-o
förslag, som så våldsanlt ingriper i loflig näring.

* * *

Det har af professor Davidson här i kväll, blifvit sagdt, att det.
fanns starka skäl för, att denna skatt borde tillfalla staten. Det före-o
faller mig också, som onl, därest skatten öfverhufvud skall komma.
till stånd, detta vore det län1pligaste af många· skäl. Sedan vi
numera fått den 40-gradiga röstskalan, kan man nlycket väl tänka
sig, att en kommuns nlajoritet kan nlissbruka sin stäJlning, och att
samma nlajoritet använder den efter sitt behag. Jag skulle kunna
påvisa flera exelnpel från trakten omkring Stockholnl, där konl11luner'
med en i ett hörn sanlmanträngd arbetarbefolkning, stående till vän-o
stel' om jordreforlnvännerna, gifvetvis skulle begagna sig af detta
tillfälle att tungt belasta de jordägare, som stycka och sälja jord.
Samma luajoritet vore fullständigt oförhindrad att liteslutande kring'
sitt. hörn nled skattepenningarna gö.ra· anläggningar, där bygga gator
och vattenledningar samt att låta komnlunen inköpa sina egna fastig-·
heter och göra delll till parker. Det finnes icke någon lagbeställl
nlelse, som skulle kunna hindra ett sådant. förfarande. Men sanl11la
personer, sonl faktiskt. sitta inne med lnajoriteten inOlTI kommunen,
betala måhända endast en bråkdel af kOlnmunens skatter och skulle
ännu mindre komnla att göra det efter införandet af en jordvärde..
stegringsskatt.

Om skatten komme att gå till staten, likfornligt öfver hela landet,.
så skulle detta också medföra mycket större trygghet, än hvad. en·
tillfällig kommunlnajoritet innebär.. Det ligger en uppenbar fara i att
stora. företag gör~s osäkra, hvilket lärer draga kapitalet från anlägg-o
ningar af sanlhällsnyttig art.

* * *
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Man har blifvit förbluffad öfver den snabbhet, hvarmed det nu
föreliggande förslaget framkolnmit. Första gången olntalades det sist

lidne SOmll1ar i en tidningsartikel, hvilk~n artikel dock icke sade Inyc
ket. Sedermera har det mött mycket stora svårigheter, för att icke

säga varit nästan ol1löjligt, att förskaffa sig ett exelnplar af lagför
slaget. Då det utsändes till konungens befalll1ingshafvande för ytt

rande, fingo dessa mycket knapp tid på sig. Då lnan betänker, att
detta förslag kOlnnler att ytterst allvarligt ingripa i de förhållanden,

som sedan tjugu år rådt, exel1lpelvis i Stockhollns län, beträffande
utflyttningen från staden till förstäderna, förefaller det ganska egen

domligt, att konungens befallningshafvande icke få längre tid än några
få veckor för att bedönla en fråga af så vidtgående betydelse. Tiden

11ledgaf ej heller, att frågan remitterades ens till de landskomlnuner,
som måhända hafva det största intresset i ä·rendet.

* * *

Jag kan enlellertid icke annat än uttrycka den lifligaste förhopp
ning, att detta förslag får hvila så pass länge, att vederbörande hinna

fullständigt sätta sig in i och genomarbeta detsamma, och att en
verkligt sakrik och sakkunnig utredning kommer till stånd. Den s. k.

utredning, S0111 gjorts af professor Cassel, är synnerligen ensidig;
han nälnner blott på några fä ställen, hur lagen verkat i praktiken.

Det framgår dock af tyska tidskrifter och af yttranden af tyska af
färsluän, att lagen i Tyskland verkat på ett sätt, son1 öfverraskat

denl. Mall är långt ifrån nöjd med densamnlu; och, såsom vi nyss
hörde af professor Davidson, föreligger i tyska riksdagen förslag onl

att indraga denna skatt till st.aten. Skulle vi då här rusa i väg och
få en författning till stånd, som förutsätter, att k01nmunal jordvärde

stegringsskatt skall utt.agas redan från och med den 1 septelllber i år.
Jag tror det vore ytterst oläIupligt, och jag hoppas, att hvarje vän af

frainåtskridande skall göra 11vad ha.n kan för att få förslaget liggande
på bordet., till dess en allsidig utredning af motsvarande lagars verk

ningar utoll1lands blifvit utförd.

Riksdagsmannen Frillerre E. Pal~stierna: Jag hade icke tänkt att
begära ordet i kväll, men jag gör det näflllast med anledning af

herr Klemmings yttrande. Jag antager, att ingen af 11errarna bIef

förvånad öfver herr Klenlinings uttalande, utan i likhet 111ed mig
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fann en fullt plausibel förklaring till detsal11ma. Herr Klen1mings ord
verkade närnlast på mig som en förtviflad mans rop, såsom den
åtlllinstone näst siste på skansen, när' det gäller att försvara en
hopplös sak, ty vi torde väl närnlast få an~e saken från herr Klem
nlings ståndpunkt sedt vara hopplös, när nu herr Swartz tagit den i
-sin starka hand. Jag förmodar, att inte ens herr Klenlming förnlår
åstadkomma något elll0t honolll.

.På mig, som i likhet med herr Klelnll1ing hade nöjet deltaga i
kOlllmunalkongressen år 1907, verkade herr Klemmings uttalande
likväl något egendomligt. On1 jag 111innes rätt, deltog herr Klelu
111ing i den redaktionskolTI111itte, SOlll hade att forlnulera kongressens
beslut angå.ende värdestegringsskatten, och herr Klemming afgaf i
denna del en reservation, men den gick icke ut på ett direkt af
styrkande af förslaget, och efter 11vad jag lInder kongressen hörde
af honoln själf, hade han icke tanke på att motsätta sig en jord
värdestegringsskatt. Under sådana förhållanden kan det synas rätt
ll1ärkvärdigt, att han nu i vild ifver n1ålar spöken på väggen. Af
11err Klen1mings ord att döma förefaller det, SOln om Barnhusgatan
var det, SOlll herr KleInming vore mest rädd för. Jag' 11lisstänker
likväl, Oln jag känner 11err Klelnlning rätt, att i detta ögonblick är
det. herr Swartz, som han fruktar mest af allt.

Jag vill icke ingå på de lösryckta citat, som 11err KleInming i
förtviflans ögonblick utkastade, och finner icke heller skäl att ingå
på någon polemik i denna del, som faller helt utanför 'aftonens ämne.
1\'len. när herr KleInming varit så ytterst vänlig att gifva jordreform..
vännerna äran af att först hafva framkomnlit med detta förslag, ber
jag att få rätta hans Inisstag. Det var nä111ligen riksgäldsfullmäk
t.igen herr G. F. Östberg, som år 1903 j 'en motion i första kaIn
maren först frarrllade dessa synpunkter, och hans förslag byggdes
tydligen på 1893 års skattereforlll i Preussen, genomförd af von Mi
quel, den kände finanspolitikern och store statsmannen. Denna motion
biträddes icke af 'utskottet eller första kan1maren, utan detta af
styrkte motionen efter en motivering, som likväl icke riktade sig U10t
lnotionens innehåll, utaI1 skälet för att nlotionen afstyrktes var det,
att riksdagen år 1897 hade begärt en omläggning af hela den kom-

,Inunala . beskattningen, och därför ansågs det icke heböfligt att ännu
ell gång inkoffiI11a till kungl. nlaj:t n1ed en påstötni~g af detta slag.
Förslaget föll också i riksdagen, men några principiella erinringar
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eUlot nlotionen anfördes ej uti första kalllillaren. Detta var således
den verkliga llpprinnelsen till, refoflllförsla.get.

När nu herr Klenl111ing _efter bästa förn1åga ll1ålar nled skrikande
färger på väggen, kan jag emellertid icke annat än 111ed tacksamhet.
se, hur han bland jordreforl11vännerna inrangerar vår nuvarande hö·
gerregering 111ed dess finanS111inister och .en hel del andra san1hälls
bevarande personer. Det lät af herr Klelnnlings yttrande, sonl om
professor Cassel ensan1 vore upphofsnlan till och hade utarbetat för
slaget, nlen, Olll herrarna tänka på, att i konlmitten sutto, bland!
andra, herrar Cavalli, E. Kinander, Axel Carlander, P. Swartz, Axel:
Vennersten OCll Ivan Svensson i Skyllberg, så tror jag, att herrarn3J
få klart för sig, att det är icke fullt så farligt, som det 11är franl·
hållits af herr Klen1ming. Efter det kOlnnlitten behandlat saken, gick
den till finansdepartementet, där sakkunniga utarbetade det lagför--

.slag, sonl föreligger. Detta har jag velat säga endast såsom el1
randanmärkning till hvad som yttrades af herr Klemming, men jag
vill icke upptaga herrarnas tid nled en polemik onl allt detta. En
förtviflad lnan bör läl11nas i fred.

För att ingå på själfva skattefrågan, vill jag emellertid bemöta
den tankegång, som genoll1går hela herr Kleinmings anförande.

Om jag fattat saken rätt, har den konl111unala utvecklingen undeY'
förra århundradet i våra städer varit sådan, att det före 1860-t.a.let
väsentligen varit fastighetsägarna, som samtidigt hade alla rättigheter
och utgjorde alla skyldigheter, skatter och onera. I den lnån sonl
hyresgästsystemet tI~ängde in i vära komllluner och den ekonolniska
liberalisJnen gjorde sig gällande, franlko111 likställighetsprincipen. Det
gällde att finna den grund, som i skattellänseende beredde likhet för
alla. Detta ansågs den enskildes skatteförmåga vara. Såsom länlp
ligt mått på densamma betraktades inkomsten. Den borde skatt
läggas. Så flyttas nu alla skattebördor undan för undan på illkolll-
sten, och mall ser, huru de lyftas från fastighet.sägarna. Detta sy
stenl, sonl schablonmässigt tillämpats, har lnedfört, att fastigheterna
aflättats från sina bördor, och möjligheter till enorma vinster på
fastighetshandel i verkligt oförtjänt form ha uppstått och lämnats.
relativt fria från skatt.

Hur skola vi dä elnot denna bakgrund, och då behofvet af nyal
skatter för kommunerna alltmer fraintränger, kunna anordna det kOnl-"
lTIunala skattesystemet nled den erfarenhet, sonl tiden gifvit oss?
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Det förefaller nlig, S0111 om den plan, som finansnlinistern väsent
ligen byggt på 1893 års tyska skattereforlll, och S0111 går igen i den
nya engelska skattepolitiken, och som konl1uit till synes i Dannlark
och Norge, visar en återgång till det ganlla, att lägga mera på
fastigheten, att jämnare fördela skattebördorna, att få ett intresse
beskatt·ning88Y8teri~. Såsonl led i systemet föreligger nu detta förslag
om en viss objektsskatt. Den verkliga motiveringen för densamnla
är, att i de värden, sonl frambringas i sall1hället, har själfva fastig
heten en varaktig fördel och skall därför drabbas af skatt mera än
öfriga heskattningsförelnål.

Vid anordnande af denna skatt kan lna.n gå franl på olika vä
gar, den i'l~direkta vägen och den direkta. Jag vill för l11in del er
känna, att jag i 11ufvudsak står på samma grundval' härutinnan sonl
professor Davidson. Han l1ämnde emellertid icke, hvad jag tror lig
ger bakoll1 det hela, nälnligen att det är en viss pri11cipiell skillnad
i betalandet af skatten vid den direkta och indirekta beskattnings
111etoden. Så länge nlan rör sig med äldre skattepolitiska föreställ
ningar, Ilar tankegången varit att söka drabba den enskildes skatte
förmåga, och i lnån som denna höjdes, åsattes den enskilde en viss
11ögre skatt. Så ä.r det äfven här vid den indirekta vägen. l\Ian
vill beskatta realiserad vinst, konjtt1~kturvinst. Denna skall åsättas
skatt och delvis indragas till salnbället. Den andra 111eningen, S0111
numera vill göra sig gällande, afser en verklig objektsbeskattning
-och, anser, att skatt.en bör hvila på fastiglleten oberoende af eventu
'ella ägoutbyten. Då kOlllnler nlan in på den rena värdebeskatt
ningens grund och får en direkt heskattning. Af denna anledning
hade jag helst sett, att direkt värdestegringsskatt bär hade genonl
förts. . Man torde emellertid icke helt och hållet böra förbise den
principiella skiljaktighet, SOlll förefinnes nlellan dessa båda stånd
punkter.

Hvad den indirekta skatten angår, så är det en del praktiska
,olägellheter, som .'tala elllot densan1ma och för den direkta. Jag vet,
att inonl .konllllitten det nedlagts ett ytterst olllsorgsfullt arbete, sonl
herr Klelllming utdömde, på detta ärende, liks'om äfven att ett, så
dant arbete presterats af en del lnyndigheter i landet, hvilka fort
farande .stå på den 100-gradiga skalans grund, och hvilka nog
"cke ens 11err Klemming vill 111isstänka att 'luta åt Barnhusgatan.
Kommitten har länge tvekat mellan den direkta och den indirekta
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metoden men slutligen stannat inför dell sistnämnda. Det visar sig
likväl, att, när nIan vill utt3:ga skatt på den indirekta beskattnings
vägen, lnan nIöter en del rent prakti$ka olägenheter, olägenheter,
som jag tror konlnla att mycket tydligt framträda, när Inan ski''i
der till utförandet. Först och främst är forllluleringen af lagen
komplicerad vid den indirekta beskattningsmetoden. Den direkta
beskattningsllletoden ger en mycket enklare forJllulerad lagtext, ehuru
jag vill medgifva, att dell förutsätter något mera skolade taxerings-
nämnder, än Ulan för närvarande har. Vidare synes mig, att det
icke är fullt riktigt att i detta fall taga ut skatten SåSOll1 en del af
själfva kapitalet, utan hellre låta afkastningell hestrida skattellledlen,
och det gör man bättre vid den direkta än vid den indirekta beskatt
ningen. Dessutom inflyter en indirekt skatt sämre till konlmunen än
en direkt, sonl är 111e1'a jämn, och man följer noggrannare llled fluk~

tuationerna på fastighetsmarknaden vid den direkta skatten och får
ut hela värdestegringen .under en period. Om en fastighetsägare
håller på fastigheten lllycket länge, kan fastigheten både stiga högt
i värde och senare sjunka, hvarigenolll kOmlTIUllen vid indirekt skatt
icke skulle utfå hela den värdestegring, som uppstår under denna
period, 11vilket kOllllllunen däremot får vid den direkta beskattningen.
Än vidare är det ju lllycket 111öjligt, att vissa svårigheter kOlll111a att
uppstå för utfående af den indirekta skatten, i mån sonl Värdesteg
ringen investeras, så att, .när onlsättningen sedernlera sker, kanske
111ycket litet framkolnmer såsom kontant valuta på bordet, som kan
beskattas. Den väg till kringgående af skatten, sonl därigenoln yppas,
kommer måhända' att användas i hög grad vid dell indirekta be
skattningen. Vid den direkta får man möjlighet att lägga skatten
direkt på jorden, såsonl professor Davidson franlhöll, och bellöfver
ej medtaga Iluset.

Nu kan lnan undra, hvarför vi kommit in på den indirekta be
skattningens väg. Det är, i motsats till hvad den ärade talaren
anförde, den utländska erfarenheten, erfarenheten från Tyskland, som
gifvit anledningen härtill.' Där har det växt upp en hel vetenskaplig
litteratur, som berör de senaste erfarenheterna i frågan Oln den in
direkta beskattningen, Illen denna beskattning har där framkomlllit
såsom en historisk produkt af förhållandena. Det fanns gamla om
sättningsskatter i Tyskland, som moderniserades och togo form af en
indirekt värdestegringsskatt. Nu har man i England äfven ingått på
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Sanl111a väg i det förslag, sonl antagligen snart blir upphöjdt till lag"
11len jag tror, att den väg, 111an synes vilja följa i Dann1ark och i
Norge, för oss varit hättre att beträda.

En viktig principfråga, SOlll berördes af professor Davidson, är·
den, 0111 sta,t eller k01nmun bör tillgodogöra sig Värdestegringen..
Jag har småningolll kon1mit till den uppfattningen, att det finnes syn
nerligen starka skäl, sonl tala för,. att staten, när man ser saken i
stort och betraktar llela skattereformen, tillgodogör sig värdesteg
ringen, därför att den väsentliga fördelen häraf annars kommer de
kommuner till godo, sonl äro bättre situerade, OCll de andra, SOlll
bäst behöft understöd, icke få så stor glädje häraf. Då skulle en
jämnare fördelning kunna ske, genolll att staten tillförde sig värde
stegringen och sederinera utdelade den på konlmunerna efter deras.
ekonolniska behof.

Såsoln frågan nu föreligger, är det knappast någon ide att upp_o
taga denna sak till behandling. Den stora plan, som finansministern
framlagt för omläggIling af hela vårt skatteväsen, började förra året
med antagandet af den kommunala skogsaccisen, hvilken åsyftar att
gifva skogskomll1unerna ersättning för den skattereform, som icke
framkonlnlit, o·ch den fortsätter vid årets riksdag n1ed en jordvärde
stegringsskatt åt städerna, därför att dessa fått vänta på refornlen.
Den ingår såsom ett led i den länge väntade skattereformen., och
det vore knappast rätt. att sätta sig till m.otvärn mot själfva saken,.
äfven onl 111an kunde velat ha ändring i detaljerna.

Jag har närmast blifvit uppkallad af herr Klelnnlings yttrande
.men har äfven velat prononcera, hvilken ställning lnan bör taga till
saken, och är tacksalll 1110t inledaren för Ilans värdefulla uttalande.

Grosshandlaren G. Stockman: På grund af den långt framskridila
tiden blott några få ord.

Jag vill då först rikta en fråga till inledaren i en punkt, som
. icke, så vidt jag kunnat fatta det, hans instruktiva föredrag berörde.

Jag skall taga ett af de exempel, som inledaren anVände, näm
ligen det, .att en person sålt en fastighet och på den förtjänat 20,00(}
kr. Af dessa 20,000 kr. skulle enligt förslaget 5,000 tillfalla kom
lllunen. Den person, som på så sätt blir' beskattad från kommunen,
är han skyldig att deklarera och betala skatt till stat och kom.111Un
i vanlig ordning för hela detta belopp, 20,000 kr.? Eller är hall
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skyldig skatta i vanlig ordning endast för 15,000 kr., eller anses det,
att de 5,000, sonl han i detta: fall afstått, utgöra ~illräcklig skatt för

I hela inkomsten, 20,000 kr.? Staten, sonl. ej erhållit sin tribut af för
tjänsten, torde fordra, att skatt erlägges för hela beloppet. Fordrar
så kOll1munen också att utbekolnma den ordinarie skatten å sanlina
belopp~ oaktadt den redan erhållit 25 procent därå, så får den skatt
skyldige betala 33, ja, ända till 37 procent, om han i fråga Olll
inkonlstskatt nått högsta progressionen.

Vidare vill jag beröra en annan sak, nälllligen den 0111 juridiska
personers beskattning enligt det föreliggande förslaget. Bland denl
vill jag särskildt fästa uppmärksalnheten på sådana egnahemsaktie
bolag, som hufvudsakligen satt SOlll sitt Inål 'att till mindre bemed
lade personer försälja tomter och småbruk till moderata priser, OCll
som icke äro berättigade att till aktionärerna utdela mer än 5 a 6 pro
cent. Det öfriga af förtjänsten är egnahemsinnellafvarnas och småbrukar
nas. Onl nu ett dylikt företag skall betala den högt tilltagna värde
stegringsskatten, så konlmer den i verkligheten att träffa egnahelns
innehafvarna och småbrukarna. Men detta torde de sakkunniga icke
hafva afsett.

Ytterligare instänlmer jag däri, att, såsom föregående talare
nämnde, det är orimligt, att man skulle deklarera för hvarje liten
tomt och för hvarje litet småbruk, sonl nlan säljer. Jag tänker Inig
nu närlllast aktiebolaget Henl på landet, som säljer tomter till arbe
tare och får 11- a 1200 kr. stycket eller Säljer småbruk till andra per
soner för ett pris af 2,000, 2,500 och 3,000 kr. stycket. Det skulle,
då detta bolags Olllsättning är ga.nska stor, vara rent af omöjligt för.
bolaget att uppfylla de fordringar, .som dessa förslag uppställa i
Ilälnnda 11änseende. Jag anser för öfrigt, att sådana företag, son1
äro delvis filalltropiska, skulle vara' alldeles fria från värdestegrings-

~ skatt. 0111 en sådan skatt kOIDll1er till stånd, borde dock ett sådant
företag som ett villaaktiebolag eller ett sådant företag, SOlll jag talat
om, vara befriadt från skyldigheten att uppgifva vinsten förrän vid
hvarje kalenderårs Sltlt, ty det skulle eljest kunna blifva alldeles
omöjligt för bolag~t alt arbeta. För öfrigt tror jag, att det är myc
ket svårt äfven vid ett. årsskifte för ett villabolag att lämna exakt
uppgift på 'lIvad SOlD föreligger SOlD vinst.

Nu vågar jag icke på grund af den långt franlskridna tiden fort
sätta längre. Jag vill endast hen1stäIla, Ol~l inledaren' ville besvara
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111in första fråga, 0111 en person skall konlina att bli dubbelbeskattad,
om det förslag, som nu föreligger, skulle blifva af riksdagen antaget.

Pl'ofessor N. F. Stjernberg: Jag skall inskränka mig till att, då
jag icke haft tillfälle att taga del af det kungl. förslaget, endast göra
ett par frågor, som må anses vara berättigade, därför att i diskussio
nen icke kOlllnlit franl något direkt om deln.

Jag är för 11lin del öfvertygad onl, att jordvärdestegringsskatten,
åtminstone under den närmaste framtiden, icke konlmer att blifva af
någon större betydelse för vårt land ur beskattllingssynpunkt. Äfven
om kOlnulunerna komnla att införa den, torde de absoluta skattesum
nlorna icke kOll1ma att blifva stora, och då dessa intäkter endast skola an
vändas för vissa bestämda ändamål, I{OIDlner skatten i hvarje fall
icke att 111edföra någon större lindring på debetsedlarna för konlnlu
Ilernas lnedleInmar.

Däremot är det en annan synpunkt, som intresserar mig. Jag
hoppas, att, då denna skatt införes här i landet, den skall kunna an
vändas för att utöfva ett psykologiskt tryck på folk, sonl i tätt be
byggda orter ur spekulationssynpunkt hellre föredraga att låta sina
tonlter ligga obebyggda än att utnyttja deln för byggnadsändamål.
Enligt nlin uppfattning är detta en af de få punkter, på hvilka det
är lnöjligt att genom lagstiftning påverka städernas bostadsfrågor
i en sund riktning. Vi känna alla här i stockholm förhållandet med
Eriksbergstomterna och svårigheten att drifva delll ut i bebyggelsens
tjänst. Nu hade förr i världen jordrefornlvännerna i Tyskland det
önskemålet att belägga obebyggda tomter nled en s. k. Bauplatzsteuer,
11varigenom luan skulle tvinga, sådana, som innehade obebyggda tom~

ter, att utnyttja dem för byggnadsändarnäI. ' Detta tillVägagångssätt
har man, så vidt jag är rätt underrättad, nUluera upphört att förorda,
och man har i stället försökt anordna värdestegringsskatten så, att man
i skatt uttager en större kvotdel af värdestegringen å obebyggda tom
ter. Jag ville alltså fråga inledaren, huru det kungl. förslaget förhål
ler sig i detta afseende. Det skulle enligt min mening vara en stor
fördel, 0111 Iuan kunde utnytta detta ur skattebetalningssynpunkt föga
betydelsefulla förslag åtminstone för det syftet att söka framtvinga
ett bebyggallde af tomter inom stadsplanerna i de större städerna.
Med sådana modifikationer i värdestegringsskatten rör man sig, så vidt
jag vet, både i Tysklan~ och England.
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Jag skulle äfven vilja fråga onl, i bvad mån nlan har sörjt för
att denna skatt lnå blifva effektiv. I fråga 0111 dylika socialpolitiska
skatter är det alldeles särskildt viktigt, att icke de rYlnliga samvetena
privilegieras, utan att skatten göres så effektiv S0111 lllÖjligt. Nu Ilar
l11an sedan gamnlalt en annan skatt i vårt land, sonl är baserad på
fastigheternas försäljningsvärde, nämligeIl lagfartsställ1peln, och för att
undgå denna hafva åt.skilliga »knep» kOln111it till användning. Man
har sålunda t. ex. sInussIat åtskilligt nled dubbla papper lydande å
olika försäljnings sUllll11or, af hvilka nlan endast företett det ena vid
lagfartssökandet. Man har delat upp aftalet i en upplåtelse af nytt
janderätt och en försäljning mellan samlna personer. Därigenoll1 har
ll1an kunnat få den handling, sonl afser försäljningen, att lyda på ett min
dre belopp än den effektiva köpesumman. Det är uppenbart, att fre
stelsen till dylika förfaranden kOlllilleI" att ökas, om den nya skatten
införes. Jag undrar, 0111 nlan tänkt. på sådana tillvägagångssätt OCll
sökt, så vidt nlöjligt., utfinna garantier 1110t dylika 111etoder att undan
draga sig densanlUla.

Arkitekten W. Klemming: Jag ber med anledning af:friherre Pallll
stiernas yttrande få säga några ord.

Han liknade mig vid den siste l11annen på skansen., sonl upphäfde
förtviflans rop. Liknelsen är kanske icke så oriktig. Det är verk
ligen skäl att upphäfva förtvif1ans rop, då Illall ser, huru lagförslag
fabriceras i dessa tider. Vi hafva nyss upplefvat tillkonlsten af en
stadsplanelag, onl 11vilken dess tillälllpare säga, att den är rent af
upprörande. Jag har den allra mest intinla beröring med den stads
planelagen sedan ett par år tillbaka, och den är ,af den art, att den
fullkolnligt konfiskerar den' enskilda bebygganderätten. Det ITlinsta
en stad eller en kOllllllun kOlnlller in nled sina anspråk i ett kvarter
och endast får äganderätt till ett par kvadratfot i kvarteret, så är
det slut nled den enskildes bebygganderätt ; kvarteret är blockeradt
för allt bebyggande! Det Ilar inträffat de nlest upprörande fall på
grund af denna lag, OCll jag är för närvarande sysselsatt med att
salnia ihop nlaterial från dessa för at.t agitera för en revision af den
nya stadsplanelagen. Knappast har denna konl111it. till, förrän det kom
lner ett förslag till ny byggnadsstadga. Där hafva vi. nya exempel
på den utomordentliga okänsligheten för bäfdvunnen äganderätt hos
dessa lagskrifvare. Det är 11ägot rent af häpnadsväckande, lned hvilken
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nonchalans nlan kan behandla denna häfdvunna äganderätt. En kort
tid förut hade jag 1110tarbetat ett förslag till ändring i byggnadsordningen
för Stockholm, där det på grund af en lnans känslostänlning var
ifrågasatt att ändra en paragraf, hvarigenonl 111ed ett penndrag det
skulle ha strukits ett. streck öfver ett tjugotal l11illioner kronors fastig
hetsvärde genolll att llushöjden skulle hafva minskats i gamla stads
delar lned en våning. F.ör mitt eget vidkonlll1ande rörde det sig om
ett 111inskande af fastiglletsvärden llled onll\:ring 300,000 kr.! In
för sådana våldsamIna olllstörtningar har nlan rättighet att uppp.äfva
förtviflans rop,. dock icke sason) den siste mannen på skansen, ty
bakonl skansen finns det en hel del folk, s.om icke vakna, förrän man
upphäfver förtviflans rop. Det gäller att väcka. dem.

När friherre Palmstierna hänsyftade på lllin ställning till den nu
föreliggande frågan under kom~unalkongressen, vill jag säga, att jag
yttrade lnig då nlera sympatiskt än nu 0111 densamIna, men jag går
icke fri för utvecklingens lag. Skulle det vara otänkbart, att friherre
Palnlstierna också följer den? I så fall förnl0dar jag, att hans nyli
gen till mig uttryckta melling, att »jordvärdestegringsskatten är en
nlycket svär sak», innebär en utveckling från hans tidigare ständpunkt,
att »den är en mycket enkel sak».

Jag tyckte, att friherre Palmstierna frånsade sig en del af äran att
hafva åstadkollilllit detta förslag och tillägnade den herr finanS111ini
sterne Det stäInlner icke riktigt bra med en ledande artikel i Dagens
nyheter för den 12 december förra året under rubrik: »Värdesteg
ringsskatten. » Artikeln är icke undertecknad, lllen under den har jag
i 11lin urklippssanlling skrifvit namnet Pallnstierna~ Ja.g är fullkom
ligt öfvertygad Olll, att. detta, mitt antagand~ angående författaren är
riktigt. Artikeln slutar med ett beklagande öfver, att högerll, när
vänstern bringat fraln en sak så, att den är mogen till afgörande, ta
ger vid och förfuskar vänsterns progran1. »Men det skall icke göras
oemotsagdt eller utan strid, säges det». Jag ber friherre Palmstierna
läsa Olll sin artikel där.

Mill förtviflan går enlellertid äfven i en annan riktning. Friherre
Palmstierna har framhållit denna skatts utomordentliga förmåga att
ordna våra bostadsförhållanden och franlhäft, hvilken vidhoddhet, SOln
skulle blifva följden af kommunens större nlakt öfver äganderätten.
Ja, i sanning den liar l11an nog att vänta! LåtOlll oss tänka oss, att
denna lag blifvit antagen, sådan den bär i f~rslaget föreligger, för ett
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25-tal år sedan. Alla dessa' villastäder rundt onlkring Stockholnl
hade då icke funnits. Vi hade icke, känt till någon annall form för
utveckling af Stockholm än kvarter vid kvarter af 5-väningshus, en
utveckling baserad på ett växande tonltvärde. Och 11vilken hade va
rit den största intressenten i detta tOlntvärde, jag vågar säga den
största tomtjobbaren ? Jo, Stockholms stad. Nägon af herrarna sä
ger, hör jag, att vi också Ilade haft Hagalund. Ja, det är nlöjligt,
att vi hade haft Hagalund, lnen alla de bättre ordnade villasamhäl
lena, h vilka äfven - lTIärk väl herr Palmstierna - inrymnla henl åt
»det arbetande folket», hade vi saknat.

Det har af friherre Pallnstierna franlhållits det 111era berättigade i
att skatten tillfaller staten, än att den tillfaller kOlnnlunen. Redan
däri ligger ju ett t.vistefrö och en fråga, sonl behöfver redas ut. Märk
väl: hvad jag velat är ingenting annat, än att denna sak i sin 11elhet
kon1nler till en verklig .utredning, och jag vågar bestrida gent emot
den ställning, friherre Palmstierna intager och tidigare intagit till frå
gan vid kOlnn1unalkongressen, att den är utredd, och framför allt att
den är enkel. Jag vill, jag upprepar det ännu en gång, ingenting
annat än en utredning, "111en det n1åste också vara en fullständig ut
redning, innan ett lagförslag af så ingripande beskafl'enhet framlägges.

Professor D. Davidson: Jag skall blott ett par lllinuter taga he1'
rarilas tid i anspråk för att besvara de frågor, som fralllställts till nlig.
Hvad . herr Stockmans fråga beträffar, gäller såväl enligt nuvarande
bevillnings- OCll il1komstskatteförordningar som enligt det sista för
slaget ~ill inkonlst- och förmögenhetsskatt, ,att afdrag ej får ske för
värdestegringsskatt. I det framställda exemplet skulle enligt sist
nämnda förslag hela den beskattade värdestegringen, utan afdrag af
värdestegringsskatten, inräknas i den beskattningsbara inkolllsten, så
snart Värdestegringen är att räkna såsoln beskattningsbar inkomst.
Naturligtvis borde värdestegringssl{atten få afdragas.

Hvad professor Stjernbergs fråga beträffar, följer af ett stadgande
i 16· § af förslaget, att obebyggda tomter hafva på sätt och vis en
gynn8an~11~are ställning än bebyggda, enär vid fastställande af värde
stegringsskatt för de förra afdrag får ske för viss- ränta och vissa
utskylder, som ieke eller icke i samma gråd får ske vid de senare.

Emot hvad häradshöfding Roos nämnde, vill jag inskränka lnig
till att påpeka, att förslaget icke har beaktat penllingvärdets fall.
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Kommitterade lllotivera det ifrågavarande afdraget af en procent per
år af värdestegringsperioden med följande ord: »det synes härförutol11
skäligt, att här såsom i Tyskland någon hänsyn jämväl tages till be
sittningstidens längd». Detta afdrag grundas sålunda icke på penning
värdets fall utan på besittningstidens olika längd. För öfrigt är det
ju så, att pellningvärdet icke alltid sjunker~ utan ibland är det oför
ändradt, och ibland stiger det.

Riksdagsmannen Friherre E. Palmstierna: Då herr Klenlnling varit
nog vänlig att tala så lnycket om nlig personligen i afton, skall jag
lneddela on rolig interiör.

När jag hör all den visdonl, S0111 herr Kle111111ing ådagalägger här,
kan jag icke neka 11lig nöjet att tala onl, att den härleder sig däraf,
att undertecknad Il1ed den allra största beredvillighet satt så 111ycket
lllaterial, jag kunnat, i händerna på honom; då han var på besök
hos 111ig härom dagen.

Jag hade då tillfälle att säga honom, att hvad det tekn·iska utfö
randet af en sådan skatt beträffar, så är detta synnerligen svårt att
göra fullkomligt väl. Mitt yttrande' på kOlnmunalkongressen gällde
endast det pri1~ciputtalande, SOITI kongressen hade att fatta i den
föreliggande frågan, och att fatta ett sådant principuttalande var en
ligt min mening lnycket lätt, så att dessa båda yttranden stå icke i
strid lnot hvaralldra på något sätt, sonl herr Klenlming nu för andra
gången insinuerar.

Nu har herr Klelnuling försökt röja anonymiteten i en ledare i
Dagens nyheter. Jag tror ieke, att herr Kleln111ing skulle anse det
angenälllt, om undertecknad ville röja anonymiteten på vissa håll,
111en vi skola låta den saken vara. Dock "vill jag gärna säga; att
undertecknad skrifvit den där ledaren, så att jag ytterligare får det
nöjet att bekräfta herr Klelnnlings skarpsinnighet. Jag vill eineIlertid'
säga, att 11vad den artikeln' gick ut på, var ett häfdande af den
ståndpunkt, S0111 undertecknad och andra. i det liberala partiet för
fäktat. nämligen att vi rätteligen borde hafva följt den väg, riks
dagen uttalat sig för: först en omläggning af dell konlmunala be-
skattningen och sedan af den statsliga, af det skälet, att när vi
skola gå t.ill en reforrn af den kOnl111Unala beskattningen, kommer
det att kräfvas nya förändringar i den statsliga, och vi få göra ett
dubbelarbete. Så gjorde jag en släng åt högern, SOUl tyvärr förfu-
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skat refornlen, ty den blir så litet effektiv, att den icke fyller de

enklaste anspråk. Att beskattningen emellertid fränljar bostadsf~å-

. gans lösning visar erfarenheten från Tyskland, och det är äfven be
tecknande nog, att engelsmännen följa tyskarnas exeulpel. I den
lnån fastighetsonlsättningen nlinskas och begäret att förtjäna på fa
stigheter också aftager, inträder i och med detta en större 111öjlighet
till lägre hyror. Men i den fornl, skatten nu föreslagits, får den, sä
vidt jag förstär, icke någon storartad verkan. I detta afseende äro
herr KlemJning och jag t.ydligen ense, nlen är det så, herr Klemming

t

hvarför då upphäfva dessa förtviflans rop?

Ingenjören Hjalmar A. Anderson: }-'riherre Palnlstierna uttalade i
sitt förra anförande så bestänldt sitt förtroende för herr statsrådet
Swartz' förnläga och vilja att redan under innevarande år genolndrifva
författningsförslaget, att jag betraktar det, som Oln friherre Palmstierna
gick fullständigt i borgen därför, hvilka tungt vägande inVändningar
än nlä göras mot författningsförslaget. Efter detta uttalande anser
jag föreliggande fråga vara ytterst brännande och håller därför före,
att den bör diskuteras så ingående sonl möjligt, på det att vederbö
rande under den korta tid, sonl återstår, lnåtte få tillfälle att fatta
förfat.tningsförslagets stora räckvidd.

Utom de 111ärkvärdigheter, sonl tidigare allförts, återkomnler i detta
författningsförslag samnla trollforlllel, SOlll finnes i vår nuvarande lag
stiftning onl deklaration af inkomst, näll1ligen att man skall dekla-·
rera på heder och Sa1}~vete. Hvad anser lagen vara heder och sanl
vete? När nlan icke själf kan tolka lagen utan frågar jurister där
om, får nlan de luest olika uppgifter. När jag skulle själfdeklarera
år 1907, frågade jag fem i deklarationsfrågor sakkUllniga jurister och
fick fenl olika svar. Juristerna voro alla i god tro och rådde mig
därefter. Jag betalade dem hvardera 15 kr. lllen visste fortfarande·
ingenting om saken. Man besinne, att man skall dock skrifva under
deklarationen på heder och salllvete. Tron på heder och sanlvete
står knappast kvar, då lagstiftningen tvillgar 111änniskor att mot
underpanten af sin tro OCll heder skrifva, hvad de icke veta. De
äfventyra att blifva ärelösa på grund af att författningarna äro till
den grad otydligt affattade, att det icke ens är nlöjligt att få grund
ligt studerade jurister, som därtill hafva lång praktisk erfarenhet, att.
tolka författningarna något så när likformigt..
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I det nu föreliggande förslaget, som icke ens kan tolkas af dess
författare, blifver det uppenbarligen ännu orimligare att draga fram
tida växlar på samvetets röst.

U·ppskof med författningsförslagets framläggande inför riksdagen
torde af många skäl vara synnerligen önskvärdt.

Under tiden kunde man tillfredsställa det i riksdagen uttryckligen
uttalade önskemålet onl en utredning, huruvida dylik skatt är lämp
lig i vå~t land, samt· därtill studera skattens verkningar i utlandet
för att däraf tillgodogöra sig vunna erfarenheter på olnrådet..



NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGENS

sammanträde den 28 februari 1910.

Ordförande: Ba·nko{u.ll'lnäktigen Priherre K. LANGENSKIÖLD.

Till ledamot af föreningen invaldes:

Kamrer L. Fou~q8tedt.

Disponenten E. J. Ljungberg höll härefter ett föredrag om:

Vanhäfd och vanhäfdslagar.

Sedan flera år tillbaka har ,det mycket ofta framhållits i tidningar
och andra publikationer samt i offentliga tal~ att inägojord, som till
hör bolag i Norrland och Dalarne, är vanskött, ja, så illa, att sär
skild mot bolags förvaltning riktad lag till hejdande af bolagens all
männa jordvanhäfd genomdrifvits. Uttalandena i tal och skrift hafva
varit synnerligen kraft.iga och dessutom så täta, att de verkat som
droppen på klippan. Det är därfor förlåtligt, om under sådana för
IlålIanden icke allenast allmänheten utan hvar och en, äfven bolags
delägare oell bolagsdisponenter, fått den öfvertygelsen, att det lnåtte
vara synnerligen illa stälIdt med skötseln af bolagens inägor.

För att se, i hvad mån dessa kraftiga klagomål varit berättigade,
har jag låtit göra beräkningar öfver hurudana skördar 2,677 hektar
bolagsjord, SOlll tillhör Stora Kopparbergs bergslags. aktiebolag, läm
nar i förhållande till de skördar, som enligt Sveriges officiella stati
stik erhöllos i vårt land 1907, hvilka beräkningars resultat torde

5
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intressera svenska jordbrukare, Inen särskildt nationalekonomiska för
eningen. Resultatet af dessa beräkningar liksom det stora intresse,
SOln ästadko111111its i fråga OIn vanlläfden, hafva för lnig utgjort en
lnaning att här beröra denna fråga äfven ur några andra synpunkter
än jordbrukets.

Skörd å bolagsjord, jämförd med Sveriges medelskörd,

Sverige
Medeltal

Bolagsjord
Medeltal Maximulll

Skörden per hektar bolagsjord, jämförd lned lnedelskörden
Sverige för 1907:

Hvete .
Råg .
Korn .
Hafre .
Blandsäd .
Ärter .
Vicker .
Rofvor .
Morötter .
Potatis .

2,015
1,416*)
2,009
1.,690
1,522
2,266
1,533

47,561
33,330

9,597

2,055
4,700
2,80.0
2,605
2,190
3,086
2,600

60,800
33,330
15,840

1,515
1,353
1,622
1,237
1,199

954
954

22,200
26,640

9,720

Den medelskörd, SOln ä bolagsjord erhållits, är ju icke i någon
mån bvad man för alla de nämnda kulturväxter bör vara nöjd med,
utan 111an bör ju sträfva att nå ännu mycket bättre, nlen den visar,
att bolagsjorden ifråga icke 111ed fog karl benämnas vanhäfdad.
Tvärtom synes, sonl oln mera vore att vinna gen0111 att stäUa lan
dets öfriga jordbrukare under uppsiktslag.

Maximisiffrorna, 11vilka utvisa skörden från ell del af bolagets
egel1domar, torde däremot kUllna .anses mycket vackra, särskildt om
man jämför denl med de i riket erhållna 111aximiskördar, SOIU angif
vas l »Sveriges jordbruk vid 1900-talets början», nänlligen:

Hvete .
Råg .
Korn .
Hafre .

2,527 kg. (Flundre i Älfsborgs län)
2,355 » (Sundborn i Kopparbergs län)
2,408 » (Älfdalen i d:o )
2,041 » (Herrestad i Kristianstads län)

*) På vissa trakter led rågen af frostskada under blonlningstiden, hvarigenom medel·
resultatet bIef nedsatt nled olllkring 25 9h.
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Kärna Halnl

4,000 7,467
3,267 5,200
3,533 4,833
3,333 5,233

2~833 5,300
3,000 4,450.

Blandsäd... 2,248 » (Älfdalen i Kopparbergs län)
Ärter.. 1,993 » (Oxie i Mallnöhus län)
Potatis 15,720 » (Byske i Västerbottens län).

I intimt sa111band 111ed frågan onl vanhäfd af jorden står äfven
frågan 0111 huru lnycket som kan afvinnas jorden genoln rationellt
j~rdbruk, och huru långt det öfverhufvud taget lönar sig att gå
detta afseende.

Kulturförsök åbolagsjord.

Vid ett par af egendomarna har bolaget utfört kulturförsök, så
väl med råg, hafre, rotfrukter, grönfoder och gräs. Bland dessa för
sök är ett kulturförsök med olika sorters hafre, sonl torde kunna
anses synnerligen vackert. Detta försök utfördes 1908 vid Snöän,
Järna socken j Dalarne, och lälnnade följande resultat:

Skörd per hektar i kilogram:

Segerhafre .
Guldregn .
Ligowo .
Nordtysk .
Mesclags .
Förädlad Dala .

Dessa skördesifl'ror, som alla ligga öfver de nlaxinliskördar, som
erhållits vid jordbruket i stor skala, visa, att lnycket ännu kan och
bör göras för att afvinna jorden rikare skördar.

Ekol~oln~i8ka resu.ltat från göd8li1~g8för8ök 1909.

Vid företagna försök med tillförande af konstgödning har det för
odli1~g af grö1~foder visat sig, att 34 försök gifvit förlust och 16 vinst.
Största förlust per hektar har uppgått till 28·90 kr. och högsta vinsten
likaledes per hektar till 70'09 kr.

Vid öfvergöd1~ing af vallar ha 8 försöl\ ~ämnat förlust oell 11 vinst.
Största förlusten 31·02 kr. och största vinsten 50·40 kr. per hektar.

Vid odli·ng af hafre ha 21 försök länlnat förlust och .endast 8 för
sök vinst. Största förlusten 53'60 kr. oell största vinsten 30·25 kr.

Vid odli·ng af rofvor har endast 1 försök lä~nat förlust, nämli
gen 7'91 kr. per hektar, och 8 försök vinst, uppgående från 29·20

till.8t:'-30 kr. per hektar.
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Ekono1niska resultat under 1909 ge'no1n val alf olika utsädeskorn.

Vid 7 försök med olika utsäden på Sanl111å. jord och nled samma
gödning har framgätt, att bafreskördens värde per hektar varierat
mellan 202°15 kr. och 263·25 kr.

Vid försök med sal11ma gödning och sanl1ua utsäde på olika
egendomar i öfre Dalarne, södra Dalarne och Uppland ha följande
resultat, uttryckt genom skördens värde i kronor per hektar, ernåtts:

Älfkar]eö Falun Dala Järna

Klockhafre .
Ligowo .
Guldregn .
Förädlad Dala .

271°35
327·30
367·70
350·27

143·54
110·30
104·60
134·00

225'·60
228°38
228·50
263°25

nlillioner kronor 26·2
» 76·0
» » 38°5
» » 1.22·9
» » 36·3

3°9

Transport 303·8

Man ser häraf, huru olika värden sonl per hektar afvinnas jorden,
äfven med samma konstgödning och samUla utsäde. De under Falun
angifna försökens låga siffror härleda sig från att ett täckdike under
fältet, där försöken ägde rum, ej afledde grundvattnet tillräckligt.

De olika resultaten från såväl gödslingsförsöken som frän för
söken med samma utsäde ä lika gödslad jord angifva, huru ofantligt
viktigt det är för jordbrukaren och för vår nationalekonomi, att vårt
folk får lära sig, huru de skola utröna och med siffror öfvertyga sig
själfva, hvad sonl lönar och hvad som ger förlust. Grunden för. så-

.dana beräkningar bör inläras redan i folkskolorna, särskildt i fort
sättningsskolorna. Tills vidare torde s. k. bokföringsföreningar del
vis kunna i någon lnån afbjälpa nu rådande brist på kunskap OJl1

bokföring.

Värdet af Sveriges skörd.

Värdet af Sveriges skörd år 1907 är i Sveriges officiella statistik
angifvet till:

Hvete .
Råg .
KOI'n .
Hafl'e .
Blandsäd .
ÅI'ter .
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303'8
0'5
2'3

108'6
222'9

52'2

46'9
21'7

»

»

»

» »

» )

Transport
rnillioner kronorBönor , .

Vicker" .
Halnl .
Åkerhö .
ÄngsIlö .
Potatis .
Rofvor, rötter o. d .
Sockerbetor .
ärriga växter ..------------

SUlnma millioner kronor 787'4

Framsteg uti vårt jordbruk_

samma statistik har Sveriges skörd beräknats för

åren 1902 -1906
» 1897-1901

nledeltal till 672'5 millioner kr.
» »584-8 »

utvisande att 1907 års skörd beräknats till 114'9 111illioner kr. högre
värde än 11ledelskörden för åren 1902-1906 och 202'6 nlillioner kr.
högre än nledelskörden för årell 1897 -1901.

Då den areal, som för jordbruket användts för franlbringande af
skörden, 3,615,676 hektar, icke ökats nler än 0'16 procent ,mellan
1906 OCll 1907, kan man däruf draga den glädjande slutsatsen, att
våra jordbrukare arbeta i rätt riktning: intensivt jordbruk i stället
för extensivt. Inoln Dalarne i alllnänhet, mell särskildt inom Järna
socken, har jordbruket gjort stora franlsteg under senare åren.

När 111an jälnför det för hela landet erllällna skörderesultatets
lnedeltal llled hvad i medeltal erhållits å .ofvan angifna areal bolagse

jord, finner man, att bolagsjorden i fråga lämnat jälnförelsevis god
skörd. Om man åter ser till de siffror,. S0111 angifva erhållna maximi·
skördar, synes åter, SOlll 0111 mycket stort runl finnes för ytterligare
förbättringar inom vår lllodernäring; det synes, som onl luan utan att
ställa anspråken synnerligen högt skulle, genoln användning af de
medel, SalU nUlllera stå jordbrukarna till tjänst, llafva utsikt att år
ligen afvinna skördar från den redan odlade jordarealen 111ed ökadt
värde af ytterligare 200, ja, kanske 400 millioner kr. Åtskilligt af
den svenska åkerjorden, såväl sädan, SOIU äges af bolag, SOIU annan,
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ligger 'nog ännu vanlläfd, nlen det är väl att antaga, att lagen i
fråga af vår riksdag fullständigas så, att den, som sig bör, blir lika
för alla. Den bolagsjord, sonl här ofvan omnämnts, är under eget
bruk, hvaremot den jord, SOln är utarrenderad, icke ingår. Detta
på grund af bristande tillförlitliga skördesiffror. Åtgärder äro vid
tagna för att ullder närIllaste franltiden genOl1l sedan några är till
baka anställda vandringsrättare erhålla skördesiffror äfven från den
jord, som· är bortarrenderad.

Af synnerlig vikt är att tillse, att ej allenast höga skördesiffror
erhållas, utan att äfven det bästa ekonollliska resultat nås. Kemi,
biologi och jordbrukslära olllfatta ej allt, hvad en jordbrukare bör
ha lärt, han Illå vara än så idog. Det fordras därjämte ekonomi
lära. Det fordras öfning i konsten att räkna ut, hvad SOITI ekono
Iniskt sedt är förmånligast.

Som exempel ur praktiken kan jag ytterligare anföra: Å ett af
förenänlnda jordbruk, alla egendonlar i växelbruk, kosta arbetslönerna
per hektar kr. 221·72 och kostnaden för dragare kr. 57·69, tillsam
IDans kr. 279·41. A ett annat resp. kr. 55·64 oell kr. 15·36, eller
tillsanlmans kr. 71.

Skillnaden mellan förenämnda arbetskostnader, 71 kr., och ett
från 13 egendolnar erhållet medeltal, 130 kr. - d. v. s. 59 kr. 
gör på hela landets jordbruksareal, 3,615,000 hektar, en ärlig skill
nad i brukningskostnad af ej nlindre än 213,285,000 kr. Äfvell nled
en brukningskostllad af kr. 71 arbetar jordbruk ofta utan' 11ämnvärd
nettoinkolTIst, beroende på andra faktorer än arbetet, SOIU ingår i
produktionskostnaden. Det kan bero på att jorden ej lälnpar sig för
odling af kulturväxter.

Användning af konstgödningsämnen för att tillföra kulturväxterna
det för deras kraftiga utveckling nödiga tillskottet af näring, SalU
jorden ofta äfven med vanlig gödning salenar, är en nlycket stor eko
nomisk faktor att räkna med, då det gäller frambringande af ökad
skörd till lägsta möjliga framställningskostnad, men' utan föregående
gödslingsförsök i nlindre skala, som visa, hvad SOIU lönar och icke
lönar, är risken, sonl förut anförts, mycket stor.



Vanhäfd och vanhäfdslagar.

Hvad är vanhäfd?

Huru komma vederbörande vanhäfdsinspektörer att tolka vanhäfds
lagen?

Vanhäfd kan väl ej anses föteko111111a annat än där jorden icke
. når den produktion, SOln för de olika sädesslagen inoln provinseli i
lnedeltal erhålles_ Men 0111 jorden i fråga är dålig oeh ej kan bringas
till detta nledelutbyte utan ekonolnisk förlust? \

Den enskilde bör ej tvingas att drifva sitt jordbruk med förlust,
blott för att afkastningen per 11ektar skall uppdrifvas till det för pro
vinsen gällande ll1edeltalet_ .Vi lnåste k0111nla ihåg, at~ hvarje för
lust för den enskilde är en samhällets förlust, och hvarje framgång
för den enskilde bidrager till salllhällets fralllgång_

Det torde böra betonas, att llled lIvad jag här ofvan anfört
jag icke påstått, att det ens är önskvärdt, att den Ulat bolagen
riktade vanhäfdslagen, bör upphäfvas, utan hvad jag velat fran1
hälla är nödvändigheten af vanhäfdslagens upphäfvande från klass
lag och utsträckning af lagen till alla andra olllråden för arbete: till
jordbruket i alln1änhet, ladugårdsskötseln, till industrien, till alla
kårer och klasser af andens och handens arbetare_ Men det gäller då
att finna kompetenta inspektörer, som 111ed sakkunskap ocl1 förstånd
objektivt behandla de svåra frågor, sonl fralllställas_ Som exel11pel
på hur svårt det kan vara att afgöra en dylik fråga Illå anföras, hur
man exempelvis hör vid salntal eller ser af riksdagsförhandlingar an
gifvas, att en del ä111beten ligga i vanhäfd äfven i fall, SOln blott ut
göra bevis på huru litet lnan bör fästa sig vid prat, och bland den1
vill jag nänlna, att lIlan bar t_ o_ In_ vågat antyda, att det änlbete;
son} beklädes af vanhäfd'slagens upphofsman, ligger i vanhäfd_

Af ett och annat yttrande i pressen får lnan det intrycket, att
inägojord till flera hundra staten tillhöriga helnman i Skåne och Hal
land, där medelskördarna enligt jordbruksstatistiken i hektoliter per
hektar uppgå till:

för Malmöhus län Höstsäd 28-5 Vårsäd 35-4
» Kristianstads län »20-4 27-6
» Hallands län 24-2» 33-3

utlagts till skog, under det att hundratals tusen kr-onor af statsmedel
lämnas tillodlingslån i de norra länen, där; skördarna per hektar en
dast äro:
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för Jämtlands län ......................... Höstsäd 15°9, Vårsäd 16°9
» Västernorrlands läll ............. » 13°5 » 16'1
» Västerbottens län ................... » 8°2 » 10·5
» Norrbottens län ..................... » 20·5 » 15·8.

80,201 lägenheter
195,252 »

22,894 »

2,093 »

154,128 »

10,249 »

30,397
10,588 »

1,217

Härtill bör ock erinras, att höstsäd, skördad i de tre förstnämnda
länen, väger c:a 12 kg., korn c:a 11 kg. och hafre c:a 8 kg. mera
per hektoliter än sanlnla sädesslag. från de sistnämnda fyra länen.

Om småbruk.

Bland de vindar, sonl blåsa genom vårt lands press, OCll hvilka,
medelst en frodig fantasi, ofta af små orsakei' öfvergå till storm, har
en rört sig om ämnet småbruk. Det har fraIIIställts, som vore små
bruk något för vårt land nytt, som, om landets största egendomar
uppdelades i småbruk, skulle nationen därpå vinna oerhördt. Nu är
den saken i verkligheten så, att öfver 24 procent af antalet bruk
ningsdelar af Sveriges inägojord lärer ägas och brukas af personer,
som ej besitta nlera än

2 hektar, nämligen .
öfver 2 till 20 hektar .

» 20.»:1 00 » .

» 100 hektar endast .
Jordtorp och andra lägenheter .
Brukare af annans jord intill 2 hektar .
öfver 2 till 20 hektar .

~) 20» 100 » .
» 100 hektar endast .

Häraf framgår med full tydlighet, att största delen af vårt lands
inägojord redan nu äges af småbrukare. Det gäller blott att få dessa
småbruk väl häfdade, deras produktion af landtmannaprodukter höjd
till gränsen af hvad jorden, ekonomiskt sedt, kan och bör afkasta.

Om skogsvård.

Beträffande skogarnas vård fralllhålles ofta, att bolag sköftar sina
ägande skogar. De beräkningar, som gjorts angående återväxten inolll
Dalarne, hafva lämnat en medelproduktion per år af 1,6 kblll. virkes
massa per hekt~r, hvilken kvantitet ärsafverkningen å Stora Kop-

,
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parbergs bergslags aktiebolags skogar icke ens uppgått till. Äfven
genom förbättrad skogsvård kan landets ekonoIniska styrka väsent
ligt höjas.

Ladugårdsskötsel.

Det torde äfven intressera dem, sonl offrat tid att bevista detta
sanlillanträde, att erhålla några siffror, sonl utvisa, huru bolag ~köta

sina ladugårdar.
Vid ladugårdai~ med sanlnlanlagdt 1,462 nötkreatur har nljölk

mängden per ko llledeltal varit 2,336·6 kg., varierande för
olika ladugårdar mellan 1,367 och 3,284 kg., saInt för olika djur
mellan 1,300 och 5,600 kg. Medelnljölkningen per ko och är är ju
ingalunda hög, då den jäluföres nled ladugårdar, besatta 111ed hög
lnj.ölkande rasdjur, filen, då 111an jämför den medelsiffra, som angif
ves i »Sveriges jordbruk vid 1900-talets början», nämligen 1,891 kg.,
är den ju 111era än tillfredsställande. Jälnför Ulan den med medel
lnjölknin-gen i de olika länen, finner lnan, att den endast öfverträffas
af Malmöhus län, hvars 111edelsiffra i förenämnda publikation är an
gifven till 2,931 kg. per ko, och öfverträffar alla andra läns nledel
tal, hvilka äro angifna till:

Kristianstads län. 2,200 kg. per ko
Söderlllanlands län 2,247» »

Stockholl11S län 2,037 »
Hallands län 1,999 »

Göteborgs och Bohus län........ 1,980» »

Uppsala län..... 1,980 »

Skaraborgs län 1,889» » »

Västl11anlands län 1,881 )
Östergötlands läll 1,831» »

Örebro län 1,815 »

Blekinge län 1,-799» »

Kronobergs län 1,770» » »

Jämtlands län 1.,723 »
Västernorrlands län < 1,691 » » »
Värl11lands län _ < 1,678 »
Jönköpings län : 1,669» » »

Gäfleborgs län 1,667 »

Kopparbergs län 1,633 »
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Gottlands län - 1,610 kg. per ko
Älfsborgs län ,. 1,558 »

Kalnlar län o.. 1,514 »

Norrbottens län 1,443
Västerbottens län 1,393

»»

Skillnaden lnellan lnedeltalet för bolaget och för hela landet,
445·6 kg., gör för hela landet 11led dess 1,800,000 kor sålunda öfver
802 millioner kg., sonl eft.er ett värde af 10 öre per kg. represen
terar ett årligt värde af 80 millioner kr.

Beträffande mjölkInängden per kreatur så 11läste här sonl vid
andra ekonomiska frågor produktionskostnaden per 1,000 liter (kg.)
mjölk tagas i betraktande. Det är ju ej alltid gifvet, att hög111jölkande
rasdjur trifvas på alla orter eller lälnna bästa ekonomiska resultat.

Resultaten från de 22 ladugårdar, som hysa de 1,462 här förut
onlnämnda kreaturen, visa, att en af ladugårdarna nled 7O kors be
sättning lämnat:

el1 Inedelll1jölkning af H....... .. 3,018 liter
per 100 foderenheter - 139·9 kg. lnjölk och

4'8 »S111Öl',
då en anllan ladugård llled 30 kor af fjällras

lämnat per 100 fod-erenheter 140·9 » nljölk
och ,............ 5·96» smÖl"

Utfodringen är naturligtvis största utgiften på nljölkprodukternas
konto, och. det har visat sig, att per 1,000 kg. lnjölk kan den variera mer
än 100 procent, beroende på lner eller mindre förståndig hushållning.

Kostnaden för arbete nled ladugårdsskötsel och nljölkning har
visat sig variera öfver 300 procent.

Produktionskostnaden per 1,000 kg. nljölk Ilar därför varit lnyc
ket växlande. Den har nälllligen varierat öfver 40 procent.

Då medelmjölkningen per ko och år i vårt land är, sonl förut
anförts, 1.,891 kg., representerande i rundt tal fl 10 öre 189·10 kr.
har 40 procent skillnad i produktionskostnaden ett värde per ko af
75·64 kr. och för 1,800,000 kor 135,152,000 kr.

Sannolikt är skillnaden på många håll ännu större, hvaraf fram
går, hvilken vikt det är för vårt land att lära folk, huru man skall
räkna ut, hvad sonl vid skötseln af våra ladugårdar är lönande eller
förlustbringande.
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Ladugårdsskötseln i Norr- och Västerbotten.

Då nlan ser de låga siffrorna, sonl angifva ll1edelnljölkningen per
kreatur i Norrbotten och Västerbotten, och betänker, huru lång tid
af året, som stallfodring i dessa provinser lnåste äga runl, faller
äfven en god del af de stora förhoppningar, 111an ofta framllållit 0111
provinsernas i fråga lälnplighet för ladugårdsskötsel i större skala.

För hvarje jordbrukare, som sköter sin egendonl väl, äro de an
förda medelsiffrorna, ej ens en del min'inlisiffror beträffande såväl pro
duktionskostnaden för Dljölk som arbetskostnaden för jordbruket å

bolagsjorden i fråga, ingalunda ll1ålet, vid 11vilket lnan bör stanna.
De torde nog kunna nedbringas högst väsentligt. Erhållna 111edel
skörderesultat oell ll1edeluljölknillg per ko äro äfven, SOln förut an
förts, ej hvad de borde' vara, lnen de äro ej anförda 111ed anspråk
på att vara lnönstergilla resultat, utan för att visa, att inägojord och
ladugårdar, S0111 skötas' af bolag, ej vanhäfdas nlera utall snarare
mindre än vår svellska inägojord oell våra ladugårdar i alllnänllet.

Arbetare i jordbrukets tjänst.

Den lilla nyss utkolnna boken »Den jordbr~lksidkande befolkningen
i Sverige 1751~1900» af N. Wohlin innehåller åtskilliga statistiska

oell andra uppgifter af intresse, däribland uppgift öfver i jordbruk
llled binäringar sysselsatta personer:

l\1än Kvinnor

221~479 24,144
135,622 119.385

189,902
32,801 49,57 ()

389,902 383,007

Godsägare och heIJ1~1nan8ägare.

Hufvudpel--sonel" '" , , '.. ~" , .
Biträden och barn öfver 15 år ..
Hustrur utan yrke .
Tjänstehjon , .

------------
Su111ma

1,328
18,566
14,588
37,920

72,40278,889

42,763
21,860
14,266

Arrendatorer och brukare.

Hufvudpersoner : " .
Biträden och barn öfver 15 år ..
Tjä.nstehjoll ,.. : .
IIustrur utan yrke ' .

------------
Sunlma
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4,427
29,215

3,006
64,334

100,982

72,252
33,634

3,304

Jordtorpare.

Hufvudpersoner .
Biträden och barn öfver 15 är .
Tjänstehjon : ~ .
Hustrur utan yrke .

------------
Summa 109,190

Läge1~hetsinnehafvare

111ed biträden, barn öfver 15 är och hustrur utan yrke 47,925 64,511

Statto1/1pare

Illed biträden, barn öfver 15 år och hustrur utan yrke 38,360 86,475

äfriga, }ordbrukare

med biträden, barn öfver 15 år och hustrur utan yrke 74,071

Summa 738,337

Me}erister oclt ladugårdsbiträden 2,642

52,868

710,245

6,348

En af Sveriges mest fralllstående jordbrukare angifver, att ett
jordbruk om 100 tunnland bör kunna skötas af tre arbetare, då
hustrurna biträda med kreaturens Injölkning. Detta gör ci.rka 16
llektar per man. Till skötande af hela Sveriges jordareal, 3,600,000
hektar, skulle således erfordras endast 225,000 Inan.

Enligt föregående statistik användas utoln mjölknings- och 111ejeri-
personal........................................................................... 738,337 män och

710,245 kvinnor,

tillsammans 1,448,582 personer.

Detta antal visar, att till jordens skötsel finnes mer än be
höftig arbetskraft, onl den rätt och effektivt användes. Äfven onl
lnan betänker, att snlåbrukare, torpare oell lägenhetsinnehafvare en
del af året möjligen äro sysselsatta med annat arbete än jordbruk,
jordägare och arrendatorer likaledes med extra körslor och annat
'arbete, synes, som en del aflandets vid jordbruket fästade arbetskraft
icke skulle fullt tillgodogöras. Man .skulle kanske kunna anse det
SOln vanhäfd af arbetskraft, sävidt ej henlslöjd och säsongarbete
upptager all öfvertid.
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Vanhäfd af tid.

77

Tid är pengar, säger man ofta men glömnler, att tid är mera än
penningar, ty förlorad tid kan aldrig återvinnas.

Detta ger mig anledning erinra, att vid invigningen af Stockholnls
högskola anförde professor Mittag-Leffler, att eleverna i våra elementar
skolor kvarhållas där minst två år för länge utan verklig nytta,
innan 'de få fortsätta vid universiteten. Är ..detta förhållandet, så bör
ändring ske, ty ej nog med att 22,000 unga män torde kosta veder
börande föräldrar lninst 22 millioner för de tvenne åren i skolunder
håll, utan de 22,000 unga lnännen skulle kunna läinna skolorna OCll

två år tidigare än eljest börja sin .verksan1het till nytta för samhället
och sig själfva. För länga studier är en stor fara, ty en lnännisko
hjärnas n10ttagningsförlnåga är. begränsad, och det är dä~för nöd
vändigt, att de 'unga fä lämna bokstudierna och börja lifvets pröf
vande och luttrande skola så tidigt, att hjärnan kan lifligt 111ottaga,
klart fatta och personen göra sig till godo de lärdomar, SOIU första
stegen på den själfständiga verksamhetens bana gifva. Därigenom
underlätt.as utförandet af de plikter, som sanlbället nled fog kan
ställa på en för sin lifsuppgift sk.olad lnedleln. Alla våra skolor
böra behjärta detta.

Till slöseri och missbruk af tid kan i synnerhet räknas alla ar
betsinställelser, strejker, lockout o. d., ty de minska landets produk
tion af värdeföremål och orsaka samhället stora förluster~

Oln exempelvis hela landets industri skulle ligga nere 3 nlånader,
111inskas produktionens värde med cirka 350,.000,000 kr.

Däraf drabbar industria.rbetarna enligt arbetar
nas antal 300,000 a 1,400 kr. per år en direkt
förlust af 105,000,000 »

och arbetsgifvarna enligt statistiska uppgifter öfver
,pä själfdeklaration grundad beskattning en
direkt förlust af 21,250,000»

Indirekta förluster, däribland räntor å arbets-
gifvarnas skulder, ha ej varit 111Öjligt utröna.

Som synes, är arbetsgifvarnas direkta förlust endast 1/5 af. arbe
tarnas, hvilket för lnängen torde vara en värdefull upplysning.

I början af innevarande är skickade en Stockholmstidning ut den
frågal1: »Hvad kan man vänta af i910?» Därpå gaf bankdirektör
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kr. 7,954,722,000
kr. 12,500,190,090
kr. 4,545,468.,000
kr. 900,000

3,366,100,116
3,773,772,000

407,671,884

kr.
kr.
kr.

Knut Wallenberg ett svar, sOln i stora bokstäfver borde in extenso
stå på första sidan af llvarje svensk tidning~ nyårsnummer, ty onl
Sveriges folk följde de anvisningar, sonl i det svaret lälnnas, blefve
hvarje år ett godt år. Sparsanlhet är i vårt land ett tonlt tal, säger
direktör Wallenberg, och det är för en god del af vårt folk, särskildt
ungdomen, tyvärr sant. Frankrike är ju sparsalnhetens land par
preference; där spara alla,. frå~ tjänsteflickan till Inillionären; nlen
Inan nlåste också erkänna sparsanlheten och arbetsamheten hos 'det
tyska' folket, som trots sin tryckande värnplikt på det hela taget är

·lägre aflö~adt än svenska arbetare och dock lyekats hushålla så, att
de hade i sparbankerna:

år 1900 et 44J ,929,000
» 1907 ~ 694,455,000

Ökning på 7 år et 252,526,000
Dessutom reservfond ~ 50,000
under det att England hade:
år 1900 ~ 187,005,562
» 1907 ~ 209,654,000

Ökning på 7 år :~ ~ 22,648,438

Sverige hade den 31 decelnber 1905 i sparbanker och ränte- och
kapitalförsäkringsanstalter kr. 753,549,860.

Per antal invånare uppgår under åren 1900 -··1907 ökningen af
lnedel i sparbankerna för Tyskland, trots dess stora nlilitärbörda,
till något örver ·72 kr. och för England endast till c:a 15 kr. To
talbehållningen 1907 var per invånare *)

för Tyskland c:a ........ ~ 11 kr. 200
» England ~ 5 kr. 90
» Sverige kr. 150.

Då man studerar Tyskland., synes, SOln den långa värnplikten
skulle höja folkets fysiska kraft, och deras praktiska fortsättnings
skolor synas visa vägen till företagsalnhet, ty intet land torde under
senaste 30 åren hafva''cböjt sin industri och sitt allnlänna välstånd i
så bög grad sonl Tyskland.

*) Härvid bör dock beaktas, att en befolknings sparsamhet ej kan mätas blott och
bart medelst storleken af de i sparbankerna innestående Inedlen, enär allmänhetens
besparingar kunna placeras på annat sätt, t. ex. genom att köpa och förbättra jord eller,
såsom i Frankrike och England i stor omfattning sker, genom att köpa statspapper o. s. v.
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N:ya Zeeland.

Att dölna af en uppsats i Göteborgs handels- och sjöfartstidning
för 18 sistlidne december, »Nya Zeeland på sin kritiska punkt», sy
nes, SOln själfva den liberala socialiststaten skulle hafya synnerligen
stora ekonomiska svårigheter att bekänlpa. Statens skuldsumma har
växt till 1>30Q kr. per invånare.

Nya Zeeland är, SOlD bekant, ett af naturen synnerligen gynnadt
land med ett härligt, sydlänskt öklimat, med bete för kreatur året
rundt. Arealen '2/3 af Sveriges oell antalet invånare endast omkring

1 million.

Deras export utgöres af:

Ull '.... et 6, 765,655

Guld ~ et 2,270,904
Säd och mjöl , et 141,219
Fruset kött. et 2,877,031
Kauri, virke ,f 522,486
Talg : et 455,026
Hudar och skinn et 919,337
Lefvande djur ~ 69,872,
Smör och ost cf 1,901,237
Kött och fläsk cf 98,941
Gräsfrö cf 89,022
Phormium fibre, en sorts lin et 776,106
Andra artiklar o ••••• 0. '" ••••••••••••••••••••••••• et 953,510
Reexport et 254,791

~ 18,095,1.37

Trots de ofantligt rika naturtillgångar, landet bjuder, trots det
sydländska klilnatet med dess för jordbruket stora fördelar, hvilket

nlöjliggjort att frainbringa en export, sonl i värde per invånare upp
går till 324 kr. mot Sveriges 90 kr., synes, SOlll hvarken landets

arbetsgifvare eller staten förmå bereda tillräckligt lned arbete, hvari
genom arbetslöshet uppstått i alla landsdelar, särskildt i städerna,

OCll daglönen nedgått under landets lagstadgade mi~imum, 8 sh. per
dag. Häraf framgär, att de alllnänna ekonolniska lagarna gälla äfven
i det af naturen rika Nya Zeeland.
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»Arbete och sparsamhet. är receptet», säger direktör Wallenberg
i sitt förenälnnda uttalande och tillägger: »Det fordras mera än ar
bete, det fordras saIJnarbete.»

Kunde vårt folk enas onl ett sall1arbetsprogranl och sätta in hela
sin kraft på att i största 1l1öjliga skala genom produktivt arbete till
godogöra vårt lands lnånga utvecklings- och hushållsmöjligheter samt
af de ökade inkon1sterna afsätta sparpenniIlgar, så att vi, oberoende
af utländska långifvare, kunde röra oss lned tillräckligt eget kapital
och göra våra egna sparpenningar rtntebärande g~nom att låta det
samlade kapit.alet tjäna som medel att llöja vårt jordbruk och vår
industri ffi. ill. samt därm.ed skapa nya utkomstmöjligheter på andra
områden -- då kunde vi 1l1otse framtiden lugnt och 111ed lättilet fylla
de kraf på skattemedel, SOl11 regering ocll riksdag ställa till oss så
som nödiga för vårt lands utveckling och vår själfstäridighets bevarande.

Jag skulle vilja säga vårt folk: Vänta ej på, att samhället - stat eller
kommun - riksdag, landsting eller kon1munalstämnla'skola öka. utkolnst
möjligileterna OCll därigenom llöja vår lefnadsstandard. Till hvarje
statens eller kOlllnlunens företag nlåste medel uttaxeras - af det
produktiva arbetet. Vänta ej heller, att nya lagar och förordningar,
äfven sedan nya rösträtten tillälllpas, skola kunna göra underverk,
ty af lagar, förordningar, inspektioner etc. kan ett folk ej lefva.
Produktivt arbete är enda säkra möjligheten till höjande af det all
n1änna välståndet; där finnes rikt tillfälle till tanke- och handarbete.
Kvinnor och män! Enen eder onl att använda eder tid, edert lif väl,
till nyttigt arbete! Spara af edra inkonlster, llvad med god husIlåIl
ning är förenligt; sanlla sparpenningar och sätt in på bankerna, ty
därifrån. gå de ut i den verkliga välgörenhetens, nän11igen i arbetets
tjänst. Med sparpenningarna skapas arbete. och Ined arbete nytt
ökadt kapital och lned det nya, ökade kapitalet nytt ökadt arbete
o. ·s. v.

Detta gäller för oss alla, vi ulå vara konservativa, liberala eller
socialister, arbetsgifvare eller arbetstagare. Lifvet är alldeles för kort
att använda till Ilat och tvister och för värdefullt att onyttigt för
drifvas!

J. anledning af föredraget yttrade sig:

Borgmästaren C. Lindhagen: Jag hade icke tänkt att uppträda här
och detta desto n1indre, SOlU den föregående talaren var svår att upp-
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fatta, då akustiken är dålig och talaren är lågmäld och jag dessutom
icke var närvarande från början.

Det var eUlellertid en sak, som jag tydligt uppfattade, och det var
den utmaning mot Inig, som den föregående talaren gjorde. Ty då han
talade om vanhäfd af jord, så talade han också om vanhäfd af tid och
vanhäfd af ämbeten, och han sade då, att det ämbete, sonl innehafves af
vanhäfdslagens upphofsman,. ligger i vanhäfd. Gent däremot vill jag
säga, att Illan pratar så nlycket och i synnerhet OIn detta ämbetes
innehafvare, men Inan skall dock icke tro allt, hvad folk säger. Då
han nu uppgaf, att mitt ämbete skulle ligga i vanhäfd, så hade det
varit önskligt, att han denlonstrerat en statistisk utredning äfven an
gående denna sak. Onl lnan undersökte detta ämbetes häfd under
alla föregående innebafvare och man kunde få ett resultat, som också
kunde grafiskt atläsas här på väggen, så blefve det intressant att se,
huru ämbetet i allnlänhet häfdats, och huruvida det vore sänlre nu
ä.n förut. Jag' skall emellertid icke inlåta mig på en gissning. Jag
har endast velat fästa uppmärksamheten på, att berörda framställning,
son1 af talaren här blifvit gjord, icke är fullt vetenskapligt utredande,
utan endast ett lösmynt påstående af en politisk motständare. Jag
har för öfrigt för 111in del sökt att vid utöfningen af lllitt ämbete in
föra en och annan folklig eller medborgerlig kultursynpunkt, säsom,
för att taga det senaste exemplet, att, då vid rådmansval lika röst
rätt är gällande, nlan icke skall återgå till graderad röstska~a. I denna
fråga stannade jag ensam om denna ståndpunkt inonl verket, men
stadsfullmäktige och kungl. maj:t godkände den uppfattningen. Man
skulle kunna säga, att äfven detta är ett försök att införa kultur i
verket, men jag tror, att den siste talaren därelnot skulle tycka, att
det vore en verklig vanhäfd att vilja införa en sådan synpunkt.

Jag öfvergär nu från det personliga utfa~l, som talaren gjorde,
Dch vill söka återföra saken till hvad den egentligen gäller. Därvid
får jag säga, att jag tror, att det är ett Inycket beaktansvärdt lifs
verk, som den siste talaren utfört. Han Ilar stor lifserfarenhet och
en rik verksamhet bakom sig. Därigenom har han gjort nlycket för
'den svenska industrien, för hvilket vi kunna vara hononl mycket tack
sanlma. Men äfven han har en akilleshäl, ett fält,- som ligger i van
häfd; det är nog så, att han såsonl vi alla, som sitta här rundt om
kring, hafva svaga sidor. Det är, att han icke kan förstä alla sidor
af denna sak. Häfstängen till det arbete, sonl han har utfört, ligger

6
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i det samlade kapitalet, i aktier och bildandet af bolag. Han har
icke kunnat. se annat, än att denna nläktiga häfstång är en förträff
lig sak, och, då Ulan från andra håll framhållit, att· bolagsväldet har
sina skuggsidor, då det går utöfver sina landamären, så har han an-
.sett, att det är ett oriktigt angrepp, och att man då skall söka kOlnma
fienden till lirs och, säsonl det synes, med hvilka nledel so~ helst.

Nu är det nog så, att bolag äro till för att salnIa kapital och
särskildt för att drifva industri. Men däri ligger icke, att de ~kola

blifva llerrar öfver den svenska jorden och allra minst öfver svenska
medborgare. Det finnes vanhäfd af tid och af jord. Det gifves också
vanhäfd af nlänniskor, och ett sådant vanhäfdande utöfvas i oerhörd
grad af bolagsväldet. Det veta de icke om, ty de utföra sin gärning
och bry sig ej om något annat. Det, som sker vid sidan därom,
och det, som följer i spåren, det märka de icke något af. Det skall
dock aldrig kunna åstadkonlmas ett. samhällstillstånd, där det ;koIu
mer att godkännas, att den lnoderna feodalisnlen under' sin makt och
sitt välde regerar efter sitt godtfinnande öfver alla landtbönderna, bo
lagsarrendatorerna, torparna och lägenhetsinnehafvarna och allt llvad
de heta. Så länge det nuvarande tillståndet fortfar, kOlnnla angrepp
att göras däremot, oell lnan skall icke tro, att man konlmer till ett
samhällstillstånd, där något sådant komnler att godkännas och lämnas
i fred. Vilja herrarna lefva i fred lned samhället, så måste herrarna
taga itu nled att afskaffa dessa missförhållanden. Det är den första
och den elementära fordran på ett arbete i fredens teckell i samhället.

Jag vill här anföra den nya arrendelagen för Norrland såsom ett
exenlpel på hvad jag menar. Jag hade yrkat, att den skulle fä re
troaktiv verkan såsonl 11långa andra lagar, ty nleningen var, att den
skulle tillämpas på den nu lefvande gen~rationen af arrendatorer, så
att deras lnissförhållanden skulle afhjälpas. Men då kom den byrå
kratiska juridiken bolagsväldet till hjälp och sade: För all del, det är
icke meningen här. En civil lag får aldrig hafva retroa~tiv verkan.
Då filan stiftar en adlninistrativ författning eller beskattningsförfatt
ning, så får den drabba bestående missförhållanden, men, om det sker
under den formen, att det, fordras både riksdagens och kungl. lnaj:ts
beslut, så får lage11 icke drabba bestående missförhållanden, utan de
skola få fortfara, till dess den då lefvande generationen dött ut i sitt
elände, och först framtidens lnänniskor fä, när lagen redan är för
åldrad, njuta af lagens välsignelse. Detta är svensk juridik, som vi
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naturligtvis böra söka kOlnIna till lifs. Detta är lik"a angeläget att
komnla till lifs sonl bolagsväldet. Den nya arrendelagen trädde i
kraft den 1 september 1909, och en stor del, sannolikt största delen
af alla dessa arrendatorer, SOlll petitionerat Oln lagen och gladt sig
åt att fä nytta af densamnla, blefvo grundligt lura~e. Ett bolag, son1
härskar i flera socknar i Västernorrlands och äfven Jälntlands län,
hade ej kontrakt nled sina arrendatorer och ville icke, att de skulle
fä fördel af lagen - det är en af nlina kamrater i andra kalllInaren,
sonl arrendatorerna samrådt med, och S0111 omtalat detta för mig.
Arrendatorerna hade ingen själfständighet; de lnåste böja sig för bo
laget· vid hot af vräkning. I slutet af augusti 1909, innan lagen
trädde i -kraft, rodde bolagets inspektorer onlkring i vattendragen.
Man samlade de lifegna och sade till dem: Ni nlåste skrifva under,
innan lagen träder i kraft, d. v. s. det sista sades väl icke uttryck
ligen, ty det behöfdes icke, 11len mellingen var, att de skulle skrifva
under före den 1 septenlber. I sin villrådighet rådgjorde de med
riksdagsnlannen i orten. Det är vanhäfd af människor. Det.ta är
endast ett exenlpel. Herral~na kunna för öfrigt i norrlandskommittens
betänkande läsa de svar, som kO~lnitten fick från befolkningen på
alla frägor, och nlan bör resa onlkring och. söka att opartiskt se, hur
det ställer sig. Herrarna kunna förstå, att det viktigaste här är att
afhjälpa vanhäfd af människor.

Sedan konlmer man också till frågan onl vanhäfd af jord, och
den föregående talaren nämnde, att en lag OIn vanhäfd af jord vore
en klasslag. Det gjorde ett särskildt intryck på mig, att han er
kände tillvaron af klasslagar och icke vill, att de skola drabba åt
det hållet, där han befinner sig. På andra häll hafva vi ocl{så klass
lagar, t. ex. Åkarpslagen och and~a sådana lagar. I hans yttrande
ligger enlellertid något ganska karakteristiskt. Han ansåg, att bolag
äro en salllhällsklass. Men det är verkligen att gå alltför långt att
påstå, att en hopsamling af penningar är en samhällsklass. Det är
väl människor, SOlll äro sanlhällsklasser, men icke en ekonomisk an
hopning af kapital. Detta är dell första stora villfarelsen.

Vidare sade den föregående talaren, att vanhäfdsla.gen vore en
klasslag. Ja, ifall man utgår från at.t bolag äro en sanlhällsklass,
så är det visst en klasslag. Men då är det fråga onl, huruvida det
är en berättigad klasslag, och därvidlag kunna herrarna gå till den
stora utredning i saken, sonl verkställdes genonl norrlandskomnlitten.
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InOIn parentes vill jag tillägga, att i Stockllolins dagblad omtalades
nyligen, att vid ett politiskt lnöte herr Karl Hildebrand påstått, att
det vore högerns förtjänst att. ~afva tagit initiativet till norrlands
komnlitten. En så oerhörd bluff har jag dock aldrig sett i någon
tidning förut, och. jag vet icke, huru lnan kan vräka ur sig något så
sanningslöst. Men i valtider t)Tcks allt vara tillåtet för att afgå nled
segern. Det var i alla fall icke högern, sonl tog initiativet till norr
landskolIlmitten, nlen väl en högerregering, som tvangs att onlsider
lyda order från riksdagen, äfven då det gällde bolagsväldet.

:För att återgå till änlnet vill jag säga, att uti norrlandskomnlit
tens betänkande förekoln en utredning. Däraf kunde herrarna se_
huru opartiskt komnlitten gick t.ill väga; den var alldeles för opartIsk.
De, sonl hördes, voro alla kyrkoherdarna, och dessutom flngo hus
hållningssällskapens förvaltningsutskott i samtliga län utse hvart och
ett två personer. Kyrkoherdarna och dessa två af förvaltnings
utskotten utsedda personerna svarade på en hel mängd frågor, och
de kOIIllno då allesanlmans till det nlest öfverväldigande resultat, näm
ligen att jordell på bolagshemlnanen var i förhållande till bonde
henlnlanen särdeles vanhäfdad 9ch icke nyodlades, och det erkände
för 111ig i ett uppriktigt ögonblick t. o. 111. vår vän Frans Kempe 
ty vi äro goda vänner. Han erkände det för mig i norrlandskonl
lnitten, fastän han bestridt det förut. Han sade vid öfvervägandet af.
den inkolnna utredningen: Man måste verkligen erkänna, att det är
på det sättet. Det ligger ju också i sakens natur, att bolag före
träd-esvis sköta sin industri. De äro icke jordbrukare; icke kunna de
intressera sig för sina arrendatorer borta i skogen. Och jag klandrar
icke bolagen ett spär för detta, utan jag klandrar sanlhällsskicket och
lagarna. Det är deras fel. Således kan man verkligen säga, att
denna lag är en klasslag till förmån för den jordbrukande befolk
ningen, för att dess jord skall blifva häfdad och det arbete, sonl
energiskt blifvit nedlagdt för att bryta dessa hårda tegar, beståndande.

Den förre ärade talaren gick emellertid in på många andra ärn

nen. Han kOlll in på Nya Zeeland. Men detta land, som ligger på
andra sidan jordklotet, känner man ju så litet till, att lnan måste
vara försiktig med uppgifter i tidningarna Oln nälnnda land. Han
gjorde en jänlförelse ll1ellan förhållandena i Tyskland och socialist
staten Nya Zeeland. Nu är emellertid Nya ·Zeeland icke någon so-
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ciaiiststat, men jag medgifver, att den i mycket har en statssociali
stisk lagstiftning.

Jag vill säga herrarna, att, hur Iuan än ser saken, så kan man
vara fullt ense nled den förre· talaren däronl, att arbete och spar
samhet äro en af de allra viktigaste häfkrafterna för ett lands kultur
och för hvarje människas välfärd.' Men det behöfves något därtill,
och det är medborgerlig i stället för byråkratisk anda i samhället.
Och det fordras också, att de grundvalar, på 11vilka detta arbete och
denna sparsamhet grundas, äro rättvisa. Annars ko1111ner detta ar
bete och denna sparsalllhet icke till sin rätt lller än för ett fåtal,
som lyckas slå sig igenom i lifvets strider. Felet llled det nuvarande
sanlhället är, att det egentligen är· ett slagsnlälssamhälle. Där gäller
den' gamla regeln, att den enes död är den andres bröd. Om Iuan
ser på våra gränder OCll på våra fattighus och ser dessa bleka barn~

dessa förkonlna människor, hvilkas lidanden afspegla sig på deras
ansikten på grund af brist på näring och lycka i lifvet~ så kan Ulan
förstå, att den, grundval, på hvilken sanlhället nu bygges~ icke är
den riktiga. Och hufvudvillkoret för ett bättre tillstånd i detta 11än
seende är, att. jorden praktiskt taget tillhör alla, och att feodalis111
och bolagsvälde, i den Iuån de utbreda sig öfver den svenska jorden,
konlIlla bort. Och ingen rnå väl inbilla sig - hvilket jag sade redan
i början af lllitt anförande -, att det blir någon ro i sanlhället, förrän
dessa totalt försvunnit.

Disponenten E. J. Ljungberg: Herr ordförande, nlina damer och
herrar! Först och frälllst vill jag nämna, att jag aldrig påstått, att det
ämbete, sonl herr Lindhagen bekläder,' är vanhäfdadt. Men jag sade,
att jag 11ört sägas, att det skulle vara vanhäfdadt, och· jag anförde
det såsom ett bevis på, att man icke får tro allt hvad S0111 säges.

Det var fråga Olll bolagen och vidare 0111 den skada, de göra i
salnhället. Hvad är ett bolag? Hvad är det för skillnad Il1ellan ett
bolag och den nl0derna salllmanslutningen inonl socialistvärlden, sonl
kallas kooperation? Det är i båda fallen enskilda, SOlll sammansluta
sig för frälujandet af gemensamIna intressen. Tag t. ex. det bolag,
som jag representerar, oeh son1 har det pretentiösa nall1net Stora
Kopparbergs bergslag. I-Ivad är det? Det är en samll1anslutning,
icke allenast af kapital utan äfven af personer. Vi kunna säga, att
det är en samnlanslutning af ungefär 1,200 111änniskor, sonl hvar och
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en har' en andel af i medeltal tio aktier, son1 lämna en årsutdel
ning af 200 kr. per aktie. På tre aktier belöper sig 1-1/ 3 ko, i
egna ladugårdar, något Iller än 10 tunnland inägojord och något mer
än 300 tunnland skog. Dessutoll1 andelar i verkstäder och andelar
i skulder.

Huru bildas ett bolag? Företagsamina 111ä11 sätta in sina sparpen
ningar i företaget. De gå till sina vänner oell säga: För att utföra
detta arbete till landets nytta behöfva vi hjälp; kan icke ni sätta
in edra sparpenningar nu? Ni kanske får ell ränta, SOln är något
högre än bankens. Eller nlan går till en bank och säger: Jag vill
låna af eder; vi hafva sammanslutit oss för att utföra någon viss
verksanlhet; vi vilja låna litet penningar af eder. Hvad är det för
penningar? Jo, mina herrar, det är penningar, som småfolket satt in
för att förräntas, och hvilka icke kunna gifva någon afkastning, utan
att de gå ut i arbetet ocli göra nytta. I Stora Kopparbergs bergslags
aktiebolag har 11varje delägare i medeltal endast 2,000 kr. i utdel
ning. Bolaget sysselSätter 6,000 fasta. och 4,000 säsongarb.etare,
hvilka, så vidt jag vet, hafva fullt ut lika stor .lön sonl d'en, hvar
llled andra aflöna sina arbetare, och kanske rnera, än bvad de, son1
hafva egen jord att sköta, äfvenledes lllera', än hvad en småbrukare
kan vinna af sin jord. Jag tror, att föreningar, äfven 0111 de fått
det numera förhatliga nalnnet bolag, äro till stor nytta för samhället.
Vi hafva här i landet icke några stora anhopningar af kapital; de
stora kapitalen finnas därenlot i Amerika. I ~verige finnes icke
nän1nvärdt af den varan; och jag kan försäkra eder", att det är många
bolag, SOlll jag känner, hvilkas verksamhet visserligen går ut på att
skaffa sig inkomst lllen ocksådärjälllte att bereda andra, d. v. s.
arbetare och tjänstelllän, utkomst. Man får icke tro, att det är
penninggirighet, som i allmänhet dikterar de beslut, som de styrande
i ett svenskt bolag fatta.

Det var också fråga onl klasslagar. För hvilka? Åkarpslagen
skulle vara en klasslag. För hvilka? Jag antager, att hvilken af oss,
SOlU bryter fil0t denna lag, blir dÖlnd efter densan1ma. Jag har icke
kommit i kollision med Åkarpslagen, och jag hoppas, att jag icke
heller skall kOlllma i kollision nled den.

Herr Lindhagen sade, att vi skola se på de bleka barnen i grän
derna, och frågade: Hur skola vi hjälpa den1? Ja, luina herrar, det
hjälper i längden icke att tigga åt dem, icke att se på deln; icke att
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gå och skrika för dem. Det hjälpes ej heller nled lagstiftning. Allt
detta är palliativ. Det hjälpes endast lned uppfostran till arbete,
uppfostran till sysselsättning, uppfostran till att taga sig fram i lifvet,
en uppfostran, SOln icke är en bit på den lärda breda banan, utan
en bit på konsten att göra sanl11ället onytta och att lefva i salnhället
för sitt arbete, så att lllan får sitt. uppehälle. Det är den enda rik
tiga hjälpen, den bästa välgörenheteon.

Doktor Frans Kempe: På grund af herr Lindhagens anförande har
diskussionen kOlnmit att röra sig äfven om öfriga norrlandsfrågor,
och, då han i sanlnlanhang därmed nämnde mitt nanln, känner jag
mig uppfordrad att säga några ord.

Med industriens inträde i Norrland hafva dessa frågor uppkolnlllit..
Gå vi tillbaka i tiden, skola vi finna, att den vida norrländska jor
den var fördelad mellan ett fåtal inbyggare. Det fanns en lnindre by
bär och en annan by där med stora skogar enlellan. Detta var i
och för sig naturligt, därför att den odlingsbara jorden i Noi~rland ej
blott är ojälnnt fördelad utan äfven förekommer i ringa utsträckning.
Därelllot finnes där mycket stor rikedom på skog och skogsInark.
Dessa skogar hade eIneIlertid före industriens tillkomst föga värde,
o~h det bästa beviset därpå är, att knappast någon lnark i Norrland
finnes, där lnan icke träffar kol i marken, hyaraf franlgår, att i
forna. tider, för 100 a 500 år sedan, så godt som all mark blifvit
bränd. Hvar ocll en, som närinare känner förhållandena däruppe,
vet mycket väl, att bönderna icke generade sig för att bränna om
råden af 10 kvadratinii för att få bete till sina kreatur. Men all
den mark, SOlll brändes, passade icke ens till beteSInark. Det fanns
stora vidder i Norrland, de s. k. tallhedarna, på hvilka efter branden
gräs icke kunde uppkonlma. _Att så var bevisar tillf~Illo, att jord
bruket icke ens kunde skaffa betesvärde åt hela den norrländska
skogsmarken. Endast den nlark, som behöfdes för frambringande
af skog till husbehofsvirke, var af verkligt värde, och inom parentes
vill jag framhälla, att af all den norrländska jorden äro i närvarande
stund, 'så vidt jag kan erinra mig, endast tre procent odlad mark;
resten är skogsmark. ~~ör industrien fanns sålunda ett vidt fält för
värdesättning. Anmärkas bör dock, att ofvanför skogsgränsen i Norr
land inom den siluriska fornlationen en stor areal finnes, där icke
barrskog -växer.
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Då industrien kOlll till Norrland, begicks enlellertid ett stort fel .
.Friare jorddelningslagar borde olnedelbart 11ufva införts. Industrien
ville nälllligen sl,affa sig den skog, hvaraf den hade behof, lllen den
ville alls icke skaffa sig något jordbruk. EIneIlertid var det då icke
tillåtet att afsöndra nler än en felntedel af ett hemlnans areal, och,
då den för jordbruket tjänliga marken inom skogsregionen ofta nog
bestod af endast en procent eller därunder af hela arealen, var det
själffallet, att industrien icke nöjde sig med en femtedel af marken
utan föredrog att köpa hela henlmanet. Detta är gången, och jag
anser, att, onl de lagstiftande nlyndigheterna varit framsynta, så

skulle någon strid mellan ett själfäga.nde bondestånd och industrien
ej bellöft uppkomlna. Industrien borde ägt rätt att få afsöndra del1
skog, som jordbrukaren icke behöfde, OCll som endast genon1 indu
strien kunde erhålla värde. De själfägande bönderna skulle i så fall
alltjänlt ägt Norrlands jordbruk OCll haft tillräckligt n1ed skog för
det.ta, och jag vill gifva herr Lindhagen rätt däri, att det skulle vara
till stor välsignelse för Norrland, därest de nuyarande arrendatorerna
eller åtnlinstone de flesta af dem kunde förvandlas till själfägande
bönder.

Men herr Lindhagen har själf varit nled om att hindra detta. År
1896 tillkoln ägostyckningslagen, afsedd att bereda tillfälle för all
mogen att äterförv~Tfva industrihell1nlanens jordbruksdel san1t att vid
försäljning endast behöfva sHlja skogsmark.. Den lagen var herr Lind
hagen emellertid den ifrigaste att få häfd, och därmed satte han stopp
för den rörelse, S0111 då pågick ,i Norrland, nämligen att låta jord
bruksdelen återgå till den själfägande bonden. Nu är denna åtgärd
ganska försvårad och har blifvit det än ytterligare genom den af heer
Lindhagen omnälnnda nya arrendelagen. Enligt denna lag är ett bo
lag bundet vid sina arrendatorer i 15 år. Om således en bonde
komn1er till lllig och anhåller att fä köpa inägojord, så kan jag ej
lälllna den, äfven onl min jord är ägostyckad och ligger i rå llled
bondens saInt denna har skog för tio llemnlan, hvarför en transak
tion borde vara särdeles lämplig, ty jag är bunden vid nlin arrendator
i 15 år.

Herr Lindhagen har lyekats att fä ägostyc-kningslagen häfd och
en ny arrendelag införd och härigenonl ett llinder satt för återgång af
industriens odlade jord i bondehand, hvilket jag på det Iifligaste be
klagar. Huru herr Lindhagen kan förena dessa sina åtgärder llled



Vanhäfd och vanhäfdslagar. 89

sin ömma omsorg onl bondeståndets väl i Norrland, är för mig obe
gripligt.

IIerr Lindhagen nänlnde, att alla borde läsa de till norrlandskoln
111itten ingängna svaren på de frågor, S01l1 af densamma blifvit upp
ställda. När vi voro medlenl1nar af norrlandskonl1nitten ville herr
Lindhagen höra folkets röst; jag ville därenlot höra sakkunniga. Jag
ansäg, 'att det ej kunde vara rättvist, att bönderna skulle få yttra
sig Oln, huru bolagen skötte sin. jord, nlen bolagen icke äga någon
rätt att försvara sig eller att få yttra sig Oll, huru bönderna skötte
sin jord. Därför föreslog jag, att konllnitten skulle anlita opartiska
och sakkunniga män för att undersöka, huru det norrländska jord
bruket sköttes. Detta ville eIneilertid herr Lindhagen icke vara med
om; och då han faktiskt hade all makt inonl komnlitten, blef jag af
visad. För min del finner jag detta hörande af folkets röst vara en
ovanligt stor humbug. Om lnan närnlare studerar, hvad folket hade
att säga, så skall man ock ofta finna, att hvad den ene sade är raka
nl0tsatsen lnot hvad en annan yttrat. Det lnaterial, SalU genom ett
dylikt förfarande insanllades, saknar ocl{sä allt värde.

Herr Lindhagen yttrade också, onl jag förstod llonaIn rätt, att
jag skulle hafva erkänt, att bolagsbemnlanen i allnlänhet voro nlJC

ket vanvårdade. Detta kan jag eineIlertid icke erinra mig, lllen
däremot vet jag, att meningarna inom kOlnnlitten i denna sak voro
delade.

Komnlittens' 111edlelnnlar företogo .en studieresa i Norrland. Där
vid reste herr Lindhagen för sig, herrar Lindnlan och Kronlund bil
dade en annan afdelning, likaså herrar Douglas, von Feilitzen, Berlin
och Kindberg saInt häradshöfding Claeson och undertecknad. 11err
Claeson och jag genonlgingo en stor del af Västerhotten, särskildt
Lycksele lappmark, och vi besökte icke allenast bolagshemman utan
äfven bondehenlmall och jänlförde noggrant by för by kulturen på
det ena och det andra stället, och vi kOffilll0 till det slutresultatet,
att, om vi satte bondejordens skötsel till 100, så kOllIna vi 111ed af
seende på bolagsjordel1 till 95, således en skillnad, men doek icke
någon väsentlig sådan.

Då man emellertid bedönler, llur bolagsjorden i Norrland är skött,
får man icke glöffilna, att de bönder, SOlU sköta sin jord väl och
därför befinna sig i god ekonolnisk ställning, icke varit angelägna
Oln att sälja. Det. är 111estadels de, sonl vanskött jorden och därför
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befinna sig sälllre ekonolnisk ställning, S0111 sålt sina hemman.
Följden är, att bolagen fått öfvertaga de i jordbrukshänseende sämsta
hemmannen. Onl sålunda skötseln af bolagsjorden ligger under vid
en jämförelse med skötseln af bondehenlnlannens jord, så har detta
sin helt naturliga förklaring.

Fyra af konl111ittens medlemmar gingo till väga på det sättet, att
de undersökte blott bolagsjorden, ej bondejorden, men förbigingo där
jäll1te de bolags jord, sOln voro väl skötta. Jag var i tillfälle att för
vissa mig härOll1, när de vid sin återkon1st beskrefvo sin resa. De
hade exempelvis rest från Åsele kyrka till Anundsjö. Jag uttalade
då den förmodan, att de passerat vissa af nlig nanlngifna byar. Så
hade ock skett, Inen där var bolagsjorden välskött, hvarför dessa
byars jordbrul{ lälnnades ur räkningen. Några anteckningar hade de
heller icke fört angående detsamma. Detta tillvägagående föreföll mig
egendomligt, efterS0111 nlan väl bör gå opartiskt till' väga och 'under
söka både den väl och den illa skötta bolagsjorden, icke blott den
senare.

Jag tror, att herr Lindhagen '- han erkänner det nog själf 
icke särskildt sysslade 11led det rent praktiska, åtminstone icke så
att han jälnförde de olika 11enl1nannen nled hvarandra. Det praktiska
har nog aldrig roat herr Lindhagen.

Därelllot tror jag, att han lifligt lyssnade till hvad folket Ilade att
säga. Däryid är dock att märka, att sanlnla bönder i Norrland, när
man frågar dem oln deras önskningar, ej sällan länlna 1110tsatta svar 4

allteftersom frågan ställes. Som exempel Inå anföras, att, då herr
Claeson och jag, SOlll också hade nlånga sanlnlanträden nled bönder,
frågade den1, 0111 de ville ha förbud för bolagen att köpa jord, så
erhöllo vi ofta ett. jakande svar. Men vällde vi så onl frågan och
hemställde, huruvida de ville ha förbud att sälja till bolagen, sonl
oftast vorode högst bjudande, då vill~ de icke längre vara lned.
Man kan däraf förstå, att det går ganska lätt att skapa en opinion
i Norrland.

Jag beklagar, att jag tagit tiden så mycket i anspråk. Men då
jag här återsåg min galnIe antagonist, har jag icke kunnat neka mig
nöjet att ännu en gäng söka benlöta honon1.

Borgmästaren C. Lindhagen: Jag måste taga kOlllmitten i försvar
gent enlot den senaste talarens framställning, S0111 erinrar 11lig myc-
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ket lifligt om den tid, då vi två i tre år förde precis samma dis
kussion, som vi nu här föra.

D:r Kenlpe fällde det påståendet, att jag skulle varit enväldig
komnlitten. Det var naturligtvis för att ge den nlinskad prestige,
som llan sade det. Det är enlellertid felaktigt. »Folkets röst» blef

- nämligen aldrig hörd af konlnlitten. Det var föreslaget af nlig, att.
kommunalstämmorna skulle välja representanter efter hufvudtal, Dlen
det blef icke af. Utan det var som sagdt de af bolagen flerstädes
styrda förvaltningsutskotten, sonl fick utse de sockenombud, S0111 jänlte
kyrkoherdarna skulle yttra sig, och dessutoln hördes länsmän, krono
fogdar och en lllassa andra personer. Oln enlellertid herrarna läsa
norrlandskommittens betänkande, finna ni, att alla dessa jäfva herr
Kempes .påstående om jordens häfd. D:r Kempe är emellertid själf
den mest älskvärde ciceron. Han Ilar en bestiekande franlställnings
konst, och, då han tar ett bolagsllenlman på prof oell bevisar, att
bär är det utmärkt, då tror hvar och en honom. Och dessutom väl
jer Ilan så trefliga hemlnan, -att q·et hela blir alldeles utluärkt. Nu
lärer jag icke vara så partisk som her: Kempe, men nog kan jag se,
om det är en skog, jag har framför mig, eller om det är åker. Hela
min ungdoms"tid vistades jag för öfrigt nästan 11varje sonlmar på ett
skogshemluan i Ängerluanland, en half mil från Ångermanälfven. Och
jag var med i jordbruket från morgon till kväll, så att jag den t.iden
fullkomligt lefde mig in i det norrländska jordbruket, äfven Oln jag
icke- tagit några kemiska prof af åkerjorden.

Om kommitten vill jag blott säga, att den icke styrdes af lnig,
utan den regera.des väl närll1ast af den grånade st.atskonstens 111än,
Douglas, von Feilitzen, Berlin oell I{inberg, hvilka utgjorde tungan på
vågen. Jag var ensaln för nlig liksonl herr Kempe, och förenälnnda
herrar reste äfven ensanlma för sig och undveko att taga herr Kenlpe
OCll nlig med sig.

Grosshandlaren J. F. Odenrick: Jag skall icke befatta mig med
skärmyt.slingen angående lagstiftningen. För min del tror jag, att
denna liksOll1 allt mänskligt är mer eller 111indre bristfällig, nlen luan
får försöka., Oln fel hegätts, ändra den, så att den blir bättre.

Jag skulle nu vilja säga något litet onl vanlläfden och jordbruket.
Det förefaller mig, som om vi icke hade tillräcklig entusiasm för
jordbruket i Sverige. Det har nästan' blifvit en nlalli hos oss att
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ringakta jordbrukaren, lTIen jag tror, att det vore bra, 0111 den all
lllänna uppfattningen i det afseendet blefve något ändrad. Doktor
Kempe påvisade, hur lätt det gick att laga till en opinion. Ja, det
är just en sådan lättvindigt skapad opinion, vi ha 11är i Sverige, en
ligt hvilken bönderila icke äro att sätta just så högt. Man luärker
ju, hurusom exenlpelvis industriarbetarna se nled ett visst förakt ned
på den jordbrukande befolkningen. Jag tror, att det där är orätt,
och att vi skulle vinna icke så litet, om .vi hvar i sin stad ville göra
något för att få opinioneIl ändrad. I DanIllark har jordbrukaren ett
långt större anseende bland sina nlednlänniskor, och han arbetar
också med förtröstan OCll framgång. Äfven nere i Skäne kall bon
den llled stolthet slå på sin plånbok oell säga: jag har åkrar nled
tre fots nlylla på lerbotten. Han ser ockSÅ lued ett visst nedlåtande
på andra i sanlhället. Men längre uppåt Sverige tror jag icke, att
det är på det sättet. Att jordbruket fått stå tillbaka på sista tiden,
är alldeles säkert, och det beror därpå, att så mycken arbetskraft
dragits därifrån till industrien, som arbetat under goda konjunkturer.
Också har enligrationen tagit sin andel af landsbygdens befolkning.
...L\llt detta har gjort, att landtbruket nog fått ligga Iller eller luindre
i vanhäfd. Jag fäster 111ig icke. vid bolagsjordens vanhäfd. Jag tror
nä1111igen, att de enskildas jord är lllycket sänlre skött, i synnerhet.
här uppe i nlellersta Sverige. Vanhäfden kOllllller SOlD sagdt däraf,
att det varit brist på arbetskraft, hvilket åter berott därpå, att nlan
tyckt, att det icke lönar sig att arbeta för jordbruket: arbetet är så
dåligt betaldt, och vidare är det lnindre trefligt. Man hör också i
ett visst slags press så 11lycket talas 0111 ett lnänniskovärdigt lefnads-

. sätt för 111änniskorna här på jorden. Jag skulle vilja säga: nlän
lliskovärdigt och jordvärdigt, ty. det är ändå nlänniskorna på plane
ten jorden, sonl det här är fråga om. Vi kunna icke kOlnnla där
hän, att vi lefva af l1lalnlslagg eller af sågspån, ~huru det senare
nlöjligen kan innehålla något näringsälllne. Jag Ilar llört till nlin
förundran, att IDan kunnat på ett vinstgifvande sätt fä fram sprit ur
cellulosaluten i stället för att ge den till fiskarna, så SOlll IDan förut
gjorde.

Jag tror enlellertid, att vanhäfd skulle kunna undvikas, ifall luan
försökte sätta jordbruksnäringen högre i den allmänna opinionen.
Dell förtjänar det bestän1dt, ty den är i alla fall ryggraden för lan
det, och vare sig man tänker' på landets försvar eller industrien eller
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änlbetsmannaklassen, så lnåste man nledgifva, att det bästa lnaterialet
erhålles just från den jordbrukande befolkningen.

När jag hörde vår borginästare tala onl vanhäfd af 111änniskof,
konl jag att tänka på, att ·111an kan anse det för vanhäfd af nläl1
niskor, att man ger denl ell oriktig fra111ställning Oln hvad en 11län
niskovärdig tillvaro innebär.

Det har talats här onl sInåbruket, och därvid böra vi veta, att
sådant är otänkbart i vårt land utan stora unlbäranden oell sträfsaln
het. Ja, jag tror, att detta är 111yeket bra och nyttigt, om man ock
ej l{an fä det till ständ utan att det 111edför ulnbäranden. Lyckas
InaD härutinnan, då kan 111an förvisso säga, att åkernlallnen på sin
vret: äfve-n lned naturligt slit och släp för ett mera lnänniskovärdigt
lefnadssätt än den stillasittande ämbetsnlannne11 eller den flanerande
bulevardieren.

Såsoln förhållandena nu gestalta sig, befinner sig jordbruksnäringen
i stort tränginål. Landtarbetarna vilja icke arbeta hälften eller åt
lninstone icke mer än två tredjedelar mot hvad de förut gjort. Mången
gång har arbetsgifvaren ingen annan utväg för att få denl att bli
n1era arbetsalnUla än att säga: Vilja ni icke arbeta för att få ert
lefvebröd från gården, så behöfver icke heller jag göra det, och upp
höra ni att arbet.a, så ha ni sJälfva lnest skada af det,' jag kan lnå
hända reda 111ig ändå. Det nlåste finnas kärlek till arbetet. I annat
fall går det icke. Jag tycker enlellertid, att en jordbruksarbetare
- äfven 0111 han är städslad på år -, när han går ute på fria fäl-
tet och kör plogen, bör känna sig så lycklig och nöjd SOln lärkan,
som sjunger ofvan hononl i skyn.

Jag 'slutar med ell honnör för icke nlissledda kroppsarbetarna i
allmänhet och särskildt för jordbruksarbetarna. Med denl tror jag,
att man l\:an 'undvika vanhäfd, uta1~ de111 går det ieke.

Konteralniralen F. W. Lennman: Blott några få ord! Jag hörde
borgmästare Lindhagen säga, att produktivt arbete och sparsaulhet
äro hufvudhetingelserna för att ett land skall gå fralnåt, lnen att det
här i vårt arma Sverige nled dess lagar icke är så lätt att k0111nla
till sparsanlhet. Jag läste eineIlertid just i afton, innan jag kOln hit,
hurUSOln vid turistföreningens årsfest den danske amiralen Hansen
yttrade följande: »Det finnes intet land, där man har det så bra sonl
i norden.» LiksOll1 a111iral I-Iansen har äfven jag sett mig något Olll-
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kring i världen oell har därunder varit i länder, där luan uppanl
l1lade klasshat, och där nationalhat och religionsbat härskade. Be
folkningen där var så fattig, att den bodde i till hälften jordhålor. De
mera burgna vågade· icke visa, att de hade någon egendom. Vår
.konsul hade i sitt heIn endast två stolar att bjuda oss sitta på.
Jorden, som bestod af yppersta svartmylla, låg i vanlläfd. Den kunde
burit härliga skördar, nlen dell gjorde det icke, därför att nlan själf
icke fick uppbära lönen för nedlagd möda. Tager lIlan bort ägande
rätten, blir det intet produktivt arbete oeh ingen sparsalnhet såväl i
detta land som annorstädes, där den enskildas egendolllsrätt fråntages
honom eller för högt beskattas.

Riksdagsnlannen Hj. Wijk: Jag tyckte att herr Kempe var bra
nog orättvis mot 11err Lindhagen i ett par afseenden, som jag vill
påpeka. Han franlllöll, att herr Lindhagen motverkat jordens åter
gående till bönderna, dels därigenom att han varit med 0111 suspen
derande af ägostyckningslagen och dels därigenolTI att han väsentligt
bidragit till införande af den nya arrendelagen.

Hvaddet första beträffar, så ger jag herr Kempe rätt i att det
var en olycka, att ägostyckningslagen' icke fanns från början i Norr
land. Men då den infördes, voro förhållandena redan onlkastade.
Det var då icke .bönderna, som ägde den jord, sonl skulle ägostyckas,
utan bolagen, och, då lagen tillämpades, kunde man förutse, och er
farenheten har seder111era gifvit vid handen, att bolagen. togo undan
skogen och sålde endast jordlapparna till bönderna. Man hade då
att välja mellan att det skulle skapas ett rent jordbruksproletariat i
Norrland eller att alla ägostyckningsåtgärder finge uppskjutas till en
tidpunkt, då lIlan fått en annan lagstiftning. Såsonl brukar vara van
ligt ifråga om den norrländska lagstiftningen, hade man att göra ett
obehagligt val lnellan två svårigheter. Jag tror,. att det val, man
träffade, Vår riktigt: rältell till ägostyckning inskränktes med den på
följd visserligen, att ägostyckningarna till stor del aftogo.

Det andra, sonl anmärktes af doktor Kempe, var, att den nya
arrendelagen skulle hindrat jordens återgång till bönderna. Ja, det
är möjligt, att den gjort det i någon mån, filen jag tror icke, a~t

111an får taga saken så alldeles ellsidigt. Det gällde att s~affa de
nuvarande arrendatorerna en någorlunda lnänniskovärdig tillvaro,
äfven Oln detta skulle ske med risk att 111an hindrade eller försvä-
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rade jordens återgång till bönderna. Jag tror, att det val, SOln träf
fades, äfven denna gång var riktigt. En oväntad konsekvens i rikt
ning att försvåra jordens återgång till bönderna torde arrendelagen
åter konlina att llledföra därigenolll, att den gifvit så pass goda vill
kor åt arrendatorerna, att dessa ha lnycket litet intresse af att köpa
in sin arrendejord med all den ekononliska risk, hvari detta inveck
lar denl.

De siffror, som inledaren nleddelade, voro lnycket intressanta och
glädjande. Men vi fä konlnla ihåg, att de rörde sig om ett bolag,
sonl, så att säga, personligen sköter sin jord. Och det är ju tänk
bart och möjligt, att ett bolag, som har stora kapitaltillgångar och
är så intresseradt för sin uppgift' sonl Stora Kopparbergs bergslags
aktiebolag, kan lägga ner arbete på jordbruket llled godt resultat.
Men en stor del af bolagsjorden brukas icke och kan ej brukas af
bolagen själfva, därför att henlmanell ligga så spridda, att detta skulle
vara ekonomiskt ofördelaktigt, hvarför arrendesystemet i sådana fall
lnåste tillämpas. Att enlellertid detta lälllnar dåligt utbyte både i
fråga om jordens afkastning och ur andra synpunkter, tror jag, att
alla äro ense onl. Det har ju också herr Kenlpe själf erkänt på sätt
och vis. I dessa fall tror jag, att vanhäfdslagen, hur obehaglig d'en
än kan synas, skall göra någon nytta.

Doktor Frans Kempe: Herr Wijk nälnnde nyss, att jag varit orätt
vis nl0t herr Lindhagen: denne skulle endast, så vidt jag förstod herr
Wijk rätt, hafva åsyft.at att till allmogens fr0111ma hindra bolagen
från att sköfta skogen. Ägostycknillgs1agell af år 1896 tillkom för
att den inägojord med husbehofsskog, som var af bolagen förvärfvad,
skulle kunna återgå till allnl0gen. Men onl en bonde genonl ägo
styckning förvärfvade sig en jordbruksegendolll, så angick det näp
peligen honom, om den skog, SOln bolaget ägde vid sidan af denna
frånsålda egendom, blefve sköftad.

lIvad nu sköflingen af bolagsskogarna beträffar, vill jag enleller
tid franl11ålla, att det icke är så farligt 111ed den saken. Trävaruin
dustrien har icke kunnat använda hvilka dimensioner som helst. Den
har afverkat endast de träd, SOlll länlnat timmer, och under sådana
förllållanden 'kan det icke bli någon verklig sköfling 'af skogen. Sköf
lingen - ty det finnes en sådan. - ,har tillkomn1it på 11elt annat
sätt. Den har ti~l största delen åstadkolnlnits af de herrar, som
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handla med egyptiska sparrar, lllint.illlmer etc. Äfven har pa.ppers
nlasseindustrien i gal1lla tider, särskildt i Jäl1ltland, farit hårdt fram,
111en förvisso icke trävaruindustrien. Jag såg till min stora ledsnad
i våras i Örnsköldsvik, huru'som en ångare om 1,700 standards in
tog last af egyptiska sparrar, huggna af den mest växtliga skog.
Jag beräknade, att det Ilade gått åt cirka 100,000 träd för denna
last. Två dylika laster afsändes senare på sommaren från samma
distrikt. Det är »hajarna», som sköfta den växtliga skogen, och vi
andra äro hindrade att rädda den.

Fä torde hafva vetat, hvad de gjorde, när de röstade för förbud
för bolag att köpa skog, lllen tilläto skogssköflare att köpa den. Ett
bolag, sonl sköter Shl skog förträffligt, och som icke begär bättre än
att, då en skog skall säljas, få rädda den från sköfling' och förbättra
den, är förbjuden att köpa skogen. Men bonden är oförhindrad att
sälja sin skog till förste bäste rofhuggare, som icke skyr att ned
11ugga de lllest lofvande ungskogar.

De flesta se norrlandsfrågan ur blott social synpunkt, lllell detta
är för ensidigt. Det finnes äfven en nationalekono111isk synpunkt, och
man kan icke tillgodose den sociala synpunkten. såvidt 111an icke
IlAIler på den nationalekonomiska. Bli skogarna i Norrland sköftade,
är det omöjligt att där tillfredsställa de sociala krafven.

Riksdagslnannen Hj. Wijk: I salllillanhang med ägostycknings-
lagen talade jag icke Olll skogssköfting. Jag sade endast, att vid
lagens första tillämpning bolagen kringskuro lllarkell så, att blott
jordlappen var kvar.

Doktor Frans Kempe: Då lllissförstod jag herr Wijk.

Borgmästaren C. Lindhagen: Att dÖ111a af de anföranden, S0111 här
vunnit lllest genklang, tycks nationalekonomiska föreningens verksam
Ilet gå ut på hland annat upprätthållandet af bolagsväldet, äfven där
detta franlträder i sina lllest extrema former. Denna förening synes
fortfarande lefva på den rena manchesterteorien, sonl numera för
öfrigt endast omhuldas af det s. k. »IDoderata» partiet i första kam
maren. Inom det parti i första kan1n1aren, som numera ärligt kallar
sig höger, de ganlla protektionisterna, kan man dock lättare' finna
sYlllpatier här och hvar för ifrågavarande angelägenheter. Där har
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Blan ju dock i sitt progranl ordet »skydd», och då får 111an lättare
upp ögonen för att skydd kanske behöfs äfven för annat än de egna
fördelarna.

Trots föreningens 11amn tror jag icke, att l1ationalekonollliska före
ningen representerar de verkliga nationalekonomiska synpunkterna.

När norrlandsfrågan kom upp, var det en af dess luedlenlnlar,
sonl sade: »Jag kan icke vara, med om något ingripande IUOt den
ifrågavarande ekonomiska utvecklingen i Norrland, det strider nlot
alla nationalekonomiska synpunkter». Det är förskräckligt, att man
kan taga begreppet nationalekonomisk på det sätt, SOIU föreningen
tydligen fortfarande gör.

Herr I{empe sade, att. det är en mycket svär fråga att rädda
både skogen och folket. Men har lnan väl ryckt jorden undan fol
kets fötter, så är det betydligt mycket svårare att föra den utveck
ligen tillbaka än att låta skogen växa upp, sedan den är nedhuggen.

Och hvad angår det, att vi genom lagstiftningens ingripande skulle
hindra bolagen från att rädda skogen från sköfling, så skola vi icke
tro herr Kenlpe. Han själf är en patriark, SOIU sköter sin skog väl.
Men när hans söner och mågar -- om han har sådana - eller andra
rättsinnehafvare kanske behöfva pengar för att täcka stora lefnads
olukostnader, då tänka de nog icke på skogens bevarande utan söka
göra kontant kapital af skogskapitalet. Så går det öfverallt, det veta
11errarna nog själfva, om ni tänka efter. Dessutom är en del af de
galll1a bolagen ännu värre, och därom har norrlandskolulnitten också
gjort en utredning.

För äfrigt, då bolagen enligt herr Kempe äro så lnåna om sina
skogar och sköta delu så väl, hvarför vilja de icke underkasta sig en
skogslagstiftning, hvilken ju alls icke träffar de111, som sköta skogen
väl. Men första kalnmaren har upprepade gånger härtill sagt ett
bestänldt nej.
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med stöd af den undersökning rörande kollektivaftalen i vårt land..
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deras utbredning och innehäll, som gjorts inom komnlerskollegiulD,
och hvars resultat i dagarna utkolnmit af trycket.

Jag ber då först att med några ord få antyda den ekonomiska
grund, ur hvilken kollektivaftalet uppvuxit.

Under de sjsta tio åren har äfven i Sverige näringslifvet under
gått en djupgående förvandling, bvars innebörd och verkningar väl
kunna jälnnstälIas med de ekonomiska onlbvälfningar, som ägde rum,
när industrialismen gjorde sitt intåg för nu öfver hundra är sedan.
Det karakteristiska för denna det sista decenniets utveckling är den
~ria konkurrensens inskränkande genom sammanslutningar af förut
konkurrerande krafter, .genolll uppkomsten af truster, karteller, arbets
gifvar- och' arbetarorganisationer, hvarigenolll bestämmandet af för
säljningsvillkorell komlner att mindre försiggå under strid producenterna
emellan inoln san1ma näringsgren. än genom en byteskamp mellan
producenternas och afnänlarnas salnmanslutningar. Hvarje produk
tionsled i den ekonomiska organisationen har komnlit att stå som en
,enhet gentemot de andra, och de individuella uppgörelserna aflösas
af kollektiva öfverenskommelser. Jämnsides härlIled har det nutida
produktionssystelllet medfört den förändringen, att det icke längre är
den ena eller den andra ~ndividuellt bestämda varan, som föres ut
i marknaden, utan vissa typer, standards, sonl produceras, säljas
och köpas. Hela det nuvarande industriella systeinet Ilar kOffilnit
att utgöra en enda stor lllekanisk procedur, där den ena arbetsproces
sen griper in i den andra. Detta fordrar likformighet i material,
verktyg och maskiner och lnedför en alltjämt fortgående standardi
sering af alla produkter afsedda för industriellt bruk. Vi ha sålunda
kommit därhän, att inom. stora områden, ja, man torde äfven med
ledning af det ojämna och bristfälliga material, som för närvarande
står till förfogande, nled ganska stor säkerhet kunna säga de flesta
af de områden, som äro af afgörande betydelse för vårt näringslif,
individerna icke längre stå emot hvarandra som köpare och säljare
af vissa. bestämda varor,. utån varul{ategorierna bestänlmas till sin
kvalitet, ett gemensamt pris per viss kvantitet s~ttes för hvarje så
lunda afgränsad kategori, och dessa pris regleras genom kollektiva
öfverenskomlllelser mellan olika former af samnlunslutningar afsedda
att uppbäfva konkurren.sen individerna emellan OC~l i stället tillvarataga
deras gemensamma intressen i byteskanlpen nlellan olika produktionsled.
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Äfven arbets~raften, som till synes borde vara svårast af allt att
standardisera, bestälnmes t.ill tid, intensitet o. s. V., så godt sig göra
låter, samt säljes och köpes på detta sätt i enlighet med vissa fast
ställda normer. På arbetsmarknaden framtl~äder standardiseringens
nödvändighet faktiskt, så snart tillverkning äger rum i något så när"
stor skala. Vid hvarje större arbetsplats är ju en individuell regle
ring af arbetsvillkoren en praktisk olnöjlighet.

På arbetsmarknaden är det också, SOlU dell fria konkurrensens
olägenheter kansl{e först gjort sig kännbara eller åtminstone väckt
största uppmärksa~heten. I känslan af sin underlägsenhet vid upp
görandet af arbetsvillkoren började arbetarna först organisera sig
på 1880- och 1890-talen. Under det senaste årtiondet ha arbets
gifvarnas organisationer uppstått och utbredt sig me~ förvånansvärd
snabbhet. Jämnsides med organisationsrörelse.n ha kollektivaftalen
mellan arbetsgifvare och arbetare vuxit fram. Dessa kollektivaftal ,
11vilka utgöra normer för arbetsförhållandena på samma sätt som förr
i tiden de lagligt fastslagna pris- och arbetslönetaxorna, få sålunda
icke, såsom ofta skett, sammanblandas med arbetsaftalen, som utgöra
aftal mellan en viss bestämd arbetsgifvare och en viss bestämd'
arbetare om utförande af arbete.

Då emellertid kollektivaftalet som sagdt innehåller bestämmelser
om hvad SOlll kan kon1ma att innehållas i arbetsaftalen, har den
kollektiva aftalsforlnen blifvit af omhvälfvande betydelse äfven för
arbetsaftalet, och, när tanken på en reformering af arbetsaftalslag
stiftningen åter upptogs, var det naturligt, att frågan om kollektiv
aftalet och dess rättsliga reglering kom att skarpt träda i förgrunden.
För att erhålla en mera exakt kunskap onl denna företeelse anbe
fallde kungl. maj:t i oktober 1907 komlnerskollegium att. skyndsanlt
införskaffa en så fullständig samling som möjligt af inonl riket gäl
lande kollektivaftal samt att verkställa utredning rörande' dessa af
tals utbredning och innehåll. lTtredningsarbetet anfö!troddes åt
kollegiets arbetsstatistiska afdelning. Det är denna utredning för
hvars hufvudsakliga resultat jag nu går att redogöra.

Utan att närmare ingå på sättet och svårigheterna vid materialets
insamlande och bearbetande ber jag" till en början få framhålla son1
undersökningens kanske nlest slående resultat, att den föreställning,
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nIan gjort sig om kollektivaftalets utbredning och betydelse, inga
lunda varit öfverdrifven, snarare tvärtonI.

I{ollektivaftalet har i själfva verket fått ett donlinerande inflytande
öfver stora onlråden af vårt näringslif, och knappast någon nlera
betydande näringsgren finnes, där denna aftalsform icke i någon 1llån
vunnit insteg.

Elllellertid är det tydligt, att kollektivaftalet icke kan Ila samma
förutsättningar i alla näringsgrenar att komma till användning.

Om vi sålunda först gå till landets lnodernäring, jordbruket,
finna vi, att det ~gentligen endast är ett fåtal större gårdar på skånska
slättbygden och en del jordbruk drifna tillsalnmans- med industriella
verk i mellersta OCll norra Sverige, där arbetsvillkoren blifvit regle
rade genom kollektivaftal; i öfrigt har kollektivaft.alet icke vunnit
insteg inom denna näringsgren och kOlnmer väl knappast heller att
göra det inom hufvudnlassan af Sveriges jordbruk, där de sinå bruk
ningsdelarna äro förhärskande. Inom fisket har icke något kollek
tivaftal påträffats och inonl skogsbruket endast. ett försvinnande fåtal.

Går nlan åter till de öfriga näringarna, industri, handel och
samfärdsel, blir förhållandet ett helt annat. Här bilda de ekono
lllisk-tekniska förhållandena, de sociala motsättningarna och organi
sationsväsendets onlfattning förutsättningarna för en kraftig utveckling
af den kollektiva aftalsformen. Och denna har också inom dessa
näringar nått en utbredning i vårt land, som kanske icke har någon
nlotsvarighet i andra länder, möjligell med undantag af Danmark.
Mer än en fjärdedels million arbetare inonl industri, handel och sjöfart
voro sålunda vid 1908 års ingång i Sverige anställda vid sådana ar
betsplatser, där arbetsvillkoren reglerats genon1 kollektivaftal, och att
döma af de preliminära uppgifter Oln kollektivaftalets utveckling under
år 1908, hvilka erhållits från arbetsstatistiken, torde detta antal vid 190~

års ingång ha stigit till omkring 320,000. Då hela antalet arbetare
inonl dessa näringsgrenar kan beräknas till högst 550,000 - oberäknadt
statens arbetare, hvarom här ej är fråga - voro således förmodlig~n före
storstrejkens utbrott omkring 60 procent af hela antalet arbetare an
ställda vid arbetsplatser, för hvilka kollektivaftal ingåtts. Sonl jäm
förelse kan nämnas, att i Tyskland den 31 december. 1908 något öfver
en million af Tysklands 10 millioner arbetare inom industri, handel och
sanlfärdsel, d. s. v. omkring 10 procent, voro berörda af kollektivaftal.
Äfven om dessa siffror af vissa skäl icke äro fullt jämförbara, är skill-
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naden ändock slående. Samma är förhållandet, Olll man jälnför antalet
af kollektivaftal berörda arbetare inom olika näl~ingsgrenar i de båda
länderna. Inolll den indllstri, där kollektivaftalet vunnit den största ut
bredningen i Tyskland, den grafiska industrien, omfattar denna aftalsfornl
omkring 47 procent af arbetarna. I Sverige omfattar boktryckeritarifl"en .
93 procent. I Tyskland har kollektivaftalet endast i ringa nlån vunnit
användning inom storindustrien; i Sverige har kollektivaftalet ett
dominerande inflytande på arbetsvillkoren inolll de flesta grenarna af
våra mest betydande industrier. Ett undantag härifrån bilda emeller
tid några af vå~a förnämsta exportindustrier, såsom exportgrufvorna
- grufdriften i sin helhet är emellertid numera, tack vare det stora
aftalet för de nlellansvenska grufvorna år 1908, till stor del
reglerad genom kollektivafta1 - OCll trävaruindustrien samt en del
andra industrier, bland llvilka främst kan nämnas textilindustrien.
Äfven inonl handtverket och byggnadsverksamheten ha arbetarna i
stor utsträckning erhållit sina arbetsvillkor fastställda genonl kollek
tivaftal. Detsamma är fallet me~ järnvägs- och spårvägsdriften 
här är alltjämt tal Olll förhållandena innan storstrejken - samt
stufverirörelsen.

Af särskildt intresse är frågan Oln kollektivaftalets användning
för arbetare i kOlnmunernas och statens tjänst. I ITlotsats till ut
landet ha komnlunerna i Sverige i stor utsträckning träffat kollektiv
aftal med sina arbetare; omkring tr~ fjärdedelar af hela antalet
kommunalarbetare torde arbeta under villkor fastställda genolll sådana
afta!. S ta t en åter har lned få undantagsfall begagnat sig af andra
former för arbetsvillkorens reglering. För mera tillfälliga arbeten,
såsom järnVä.gsbyggnader, vattenkraftstationsanläggningar oeh andra
byggnadsarbeten, ha emellertid äfven här kollektivaftal blifvit träffade.

SOln jäu111ställda parter till kollektivaftalet ha sålunda de svenska
arbetarna ett synnerligen stort inflytande på arbetsvillkorens reglering.

Orsak~rna, hvarför kollektivaftalet i vårt land fått en så öfver
111åttan hastig utveckling, äro kanske icke så lätta att angifva. En
af dem är säkerligen de senaste å~tio~denas snabba och genom
gripande förändringar i vårt samhälIslifs ekonomiska struktur, som
pressat fram organisationsväsendet på både arbetar- OCll arbetsgif
varsidan 111ed en färt, s~m knappast har sitt nlotstycke i andra
länder, en annan är säkerligen frånvaron hos oss af ett principiellt
motstånd nlot den kollektiva aftalsformen. De svenska arbetarorgani-
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sationerna ha -aldrig, sonl de tyska, af fruktan för någon sorts »Har
1110nieduselei» ställt - sig afvisande nlot kollektivaftalet, tvärton1 ha
deras sträfvanden från första början gällt genonlförandet af sådana
aftal, och de svenska arbetsgifvarna ha, sedan de börjat organisera
sig, med lätt räknade undantag äfven insett fördelarna af denna
aftalsforln. Deras taktik har gått ut på att i1~01n kollektivaftalets ram
bevaka sina intressen, icke att bekälnpa. detsamn1a.

Af betydelse torde slutligen varit, att al1n1änna meningen i landet
afgjordt ställt sig på kollekt.ivaftalets sida.

Kollektivaftalens innehåll, sonl utgjort det andra hufvudförenlålet
för undersökningen, är gifvetvis synnerligen växlande. Under det
att en del endast innehåller några korta bestänlmelser 0111 arbetslön och
-arbetstid, lälnna andra en allsidig reglering af alla upptänkliga arbets
förhållanden. Kollektivaftalets llufvudinnehåll utgöres i de allra flesta
fall af bestälnmelser Oln arbetslön och arbetstid, afsedda att seder
nlera ing-å i de individuella arbetsaftalen, lTIen dessutom fastställas
allehanda ordningsföreskrifter, stadganden angående hygieniska anord-,
ningar på arbetsplatserna, regler för arbetets ledning; föreningsrätt eller
föreningstvång föreskrifves, olycksfallsförsäkringsfrågan ordnas, organi
sationerna träffa öfverenskolnmelse om allehanda frågor af intresse för
yrket, såson1 lTIotarbetande af snlutskonl{urrens och af bönhasar,
lärlingsantalets inskränkning, lärlingsutbildningen o. s. v. Kollektiv
aftalen , erbjuda i själfva 'verket ett utnlärkt 11laterial för, studiet
af allehanda frågor förknippade 1lled arbetsförhållandena i vårt n10
derna samhällslif. Ofta kan en detaljbestä111lnelse i ett kollektivaftaI
ge en synnerligen konkret bild af förhållandena blom ett -yrke. Af
talen för skogsarbetare lälnna t. ex. goda bidrag till kännedomen

_Oln denna arbetargrupps lefnadsförhållanden. handtverksaftalen äro
ofta mycket belysande för de ofta egendo111liga förhållanden, sonl
äro rådande inon1 olika handtverksyrken, och ur stufveriaftalen kunna
utläsas åtskilliga intresseväckande sociala fakta. De länga och de
taljerade ackordsprislistorna länlna en intressant inblick i de olika
industriernas teknik, och kollektivaftalens aflöningsbestämmelser kunna
väl sägas vara en förträfflig källa för forskningar a.ngående den
svenska aflöningsteknikens stål1dpunkt, forskningar, sonl kanske icke
skulle ge så särskildt glädjande, nlen till gengäld desto nyttigare re
sultat. Att närnlare ingå på alla dessa olika frågor tillåter icke tiden.
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En begränsning är nödvändig, hvarför i det följande endast skola
framhållas en del resultat, sonl kunna vara af intresse vid bedöman
det af den fråga, som för närvarande är mest aktuellT nämligen kol
lektivaftalets rättsliga reglering.

Den första frågan, sonl då möter oss, är, huruvida parterna. till
kollektivaftalen utgöras af organisationer eller ej.

NUl1lera torde väl enighet därol11 råda bland dem, SOll1 öfver
hufvud vilja en rättslig reglering af kollektivaftalet, att en sådan
måste utgå från att lägga ansvaret för aftalens upprätthållande på
organisationerna. Det ligger i kollektivaftalets natur att a.fse Illass
företeelser, enda utvägen att fä massan att 11andla planmässigt och
att kunna utkräfva ansvar af henne är genolll organisation. Organi
satiollerna ha samlade kassor, ofta högst betydande, de ha !J}~a-kf

att genonldrifva aftalets upprätthållande.
Kassorna äro hufvudvillkoret för deras verksal11het, om de riskera

att vid kollektivaftals brytande få sina penningtillgångar åderlåtna,
kOlllma de också att tillse, att aftalsbrott icke inträffa.

På arbetsgifvarsidan kan jll ett kollektivaftal träfl'as af enskilda,
och l11an kan ändå ha nlöjlighet att utkräfva ansvar. Ett kollektiv
aftal nled en nlängd oorganiserade arbetare ger knappast någon prak
tisk valuta hvarkell åt arbetsgifvare eller arbetare. Arbetsvillkoren
skola genonl kollektivaftalet vara bestämda under en följd af år frainåt,
filen under tidell kanske endast ett fåtal af de ursprungliga arbetarna
finnas -kvar på arbetsplatsen ifråga. Ingen organisation finnes, som
bevakar aftalets upprätthållande; att de enskilda arbetarna skola våga
sig på det, vare sig inför dOl11stol eller på annan -väg, ut.an en orga
nisation hakol11 ryggen, det är nog föga troligt. Arbetsgifvaren å

sin sida har endast arbetarna SOl11 individer att räkna med, endast
samma möjligheter som vid individuella arbetsaftal att utfå sina
rättigheter, och dessa lllöjligheter äro synnerligen mininlala, då det
har sina stora svårigheter att på laglig väg ta ut sin rätt af en
l11ällgd arbetare, som. i -de flesta fall lefva från hand till mun och
sålunda ej ha någon förl11ögenhet att svara nled.

Finnes däremot en organisation, kunna arbetarna gå och kon1ma
bäst de vilja; organisationen står kvar och kan ansvara för af
talet. Den har också nlöjligheter att. se till, att kollektivaftalet icke
kränkes.
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Frågan huruvida kollektivaftalen - i synnerhet på arbetarsidan
träffas af organisationer~ är sålunda af stort intresse. Härpå ger

kollektivaflalsundersökningen ett klart svar. Den visar, att endast
82 aftal, o111fattande en ringa bråkdel - 5 procent - af hela antalet af
kollektivaftal berörda arbetare, på arbetarsidan icke äro träffade af
organisation, d. v. s. fackförening eller fackförbund. Härtill komnler,
att i flertalet af dessa fall arbetarorganisationer faktiskt varit lued
verkande vid aftalens upprättande, fastän de ej uppträda SOIU parter.
För öfrigt franlgår, att aftal, träffade af organisation på båda sidor,
äro de vanligaste. Den andra hufvudforluen är aftal nlellan en en
skild arbetsgifvare och en eller flera arbetarorganisationer. Kollektiv
aftal träffade på båda sidor af organisationer synas att dölna af
senare uppgifter äfven alltmer uttränga de öfriga kollektivaftalen.
Någon hänsyn till kollektivaftal, som på arbetarsidan icke träff"ats af
organisation, synes sålunda icke vara af nöden vid e11 blifvande lag
stiftning.

01nfatt'1~ingen af organisationens skadeståndsskyldighet och hvilka,

perso'ner kollektivaftalen skola anses omfatta äro äfven spörsmåL
son1 tarfva reglering. Hvad beträffar det förra, gäller det att fast
ställa, huruvida organisationen skall svara' endast för sådana aftals
brott, som den själf t.ydligen begått ell,er tillika för sina lnedlenlmars
brytande af kollektivaftal. För kollektivaftalets effektivitet skulle
det gifvetvis vara af stor betydelse, om organisationen ålades ansvar
ej blott för egna utan äfven för ll1edlelnmarnas aftalsbrott. EIneIler
tid kan ju förekolnnla, att aftalet brytes af medlenl, oaktadt organisa
tionen gjort allt för aftalsbrottets afvärjande eller, något. som nog
oftare inträffar, ej vetat onl det. I en så tveksaln fråga är af sär
skild vikt att söka en grund för lagstiftningen i gällande praxis uti
'redan ingångna, aftal. lVlan luöter här emellertid den svårigheten,
att kollektivaftalet hittills, om man undantager några få nyligen in
träffade fall, icke varit förelnål för rättsskipningen, hvaraf blifvit
följden, att aftalen i åtskilliga punkter blifvit synnerligen ofullständigt
formulerade. Frågan om organisationernas ansvarsskyldighet för
kollektivaftalen omnämnes sålunda alls ej i flertalet afta!. I de kol
lektivaftal, där frågan konlmer på tal, är det emell~rtid vanligt, att
organisationerna uttr)Tckligen påtaga sig skyldigheten att tillse, att
deras medlemmar ej bryta aftal et. Det är nog heller icke tu tal om
att. organisationerna i verkligheten äga högst betydande maktmedel
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till sitt förfogande gentelnot ll1edlenl111arna, 111edel, S0111 hittills i al1
lnänhet icke riktat.s mot aftalsbrytande underafdelningar och 111ed
lemnIar.

Utfästelse af skadestånd, 0111 organisat.ionen eller dess ll1edlemmar
bryta aftalet, finnes icke tydligt angifven i något afta!.

Därenl0t förplikta sig organisationerna inom ett flertal yrken att
icke lälnna skydd åt medlenlnlar, S0111 bryta aftalen.

Beträffande kollektivaftalens personliga giltighetsolllråde äro af
talens bestälnmelser likaledes otydliga och bristfälliga. Huruvida af
talet skulle gälla blott de personer, sonl vid dess ingående voro 111ed
lenlinaI' i de aftalsslut.ande organisationerna, eller också alla nytill
träda.nde under aftalets giltighetstid, har ej afgjorts i något af de af
tal, sonl bildat Illaterialet för undersökningen. Det senare torde väl
i allnlänhet ha afsetts vid aftalets ingående. Saken har emellertid
varit föremål för tvist på sista åren.

Frågan onl kollektivaftal skall äga tillämpning äfven på arbets
aftal ingångna nlellan personer, af hvill{a den ena icke är bunden af
kollektivaftalet, eller, för att ta ett konkret exenlpel, onl en arbets
gifvare, sonl träffat kollektivaftal nled en arbetarorganisation, också
är bunden g~ntemot oorganiserade inoln -de arbetargrupper, kollektiv
aftalet afser, olnnänlnes heller icke i flertalet afta!. Förnl0dligen har
lnan ansett saken reglera sig själf i praktiken, dä olika arbetsvillkor
för arbetare inoul sanlIlla yrkesgrupper vanligen ej låta genomföra
sig. Finnas bestänlmelser, gå de så godt SOlU alltid i denna riktning.

Att arbetare, hvilkas organisation träffat kollektivaftal, ieke skulle.
ha rätt att ta anställning hos utomstående arbetsgifvare på ändra vill
kor än kollektivaftalets, torde däremot. ej vara den allnlänna upp
fattningen. Undantag lnåste dock göras för de ortsaftal, som faktiskt
bilda en yrkessedvänja~ en lag för yrket på orten, och hvilka samt
liga yrkesutöfvare, vare sig de deltagit i aftalets träffande eller ej,
anses vara pliktiga att följa.

Den sida af den rättsliga regleringen af kollektivaftalet slutligen,
SOln kanske väckt det största intresset, är förhålla.ndet mellan kollek
tivaftalet och arbetsinställelserna.

Frågan har närnlast gällt: bör arbetsinställelse vara tillåten under
ett kollektivaftals giltighetstid eller ej? Man har härvid framför allt
tänkt på de stora och förödallde strider, som ll1öjliggjorts genonl
synlpatilockout och synlpatistrejk under gällande kollektivaftal.
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Kollektivaftalet innebär icke utfästelse om utförande af arbete eller
utbetalning af arbetslön utan endast en' förbindelse, att, försåvidt

arbetare anställas och arbete äger r U111 , detta skall ske nled iakt
tagande af i kollekt.ivaftalet fastställda regler. A.rbetsgifvare och
arbetare eller deras organisationer, SOl11 ingå kollektivaftal, förbinda

sig icke i och 111ed detsan1ma att ej igångsätta eller befränlja arbets
inställelse. Då enlellertid kollektivaftalen vid sitt första fralllträdande
ingingos OCll fortfarande ingås hufvudsakligen i syfte att. afsluta eller
förebygga arbetsinställelser, ansågs det länge S0111 en gifven förut
sätt.ning för aft.alens träffande, att rätten att. igångsätta strejk, lockout,
bojkott eller blockad i OCll nled detsaInIna blifvit afsagd. 1902 års
storstrejk bidrog att rubba denna uppf~ttning; i de stora uppgörelser,
S0111 1904 och 1905 gjordes inonl tobaks- och 111ekaniska verkstads
industrierna, tilläts uttryckligen arbetsinställelse vid alla tvister, som
ej afsågo tolkning af aftalen , sanlt äfven vid dessa, Oln ingendera

parten fordrade skiljedom, och efter 1906 har. slutligen företrädesvis
svenska arbetsgifvarföreningen påyrkat och äfven genomdrifvit uttryck

liga stadganden i kollektivaftalen, att lockout, strejk eller blockad, sonl
sker efter påbud af vederbörande hufvudorganisation och icke afser att

fraInkalla ändring eller tillägg till gällande aftal , nlå anses tillåten. Det
är eg<entligen angående lagstiftningens förhållande till denna bestäln-

.111else, som 1neningarna brutit sjg. A ena sidan har nlan påpekat~ att.
kollektivaftalets betydelse för arbetsfreden härigenonl afsevärdt förrin

gas, å den andra har anförts" att nlan vid en lagstiftning onl kollektiv..
aftalet lnåste gå franl med största varlighet OCll om möjligt icke af

vika från de principer, son1 allmänt redan tagit sig uttryck i kollektiv
aftalen. Den faran ligger gifvetvis nära tillhands, att, om kollektivaftalet
tränges in i allt för snäfva rättsliga former, hela den byggnad, SOlU

nu nlödosanlt -på enskild väg hlifvit uppförd, rifves ned till ingen nyt.ta.
Denna risk är i synnerhet stor, om nlan ge110nl kollektivaftalet söker
tillintetgöra stridsnIedel, sonl endera parten anser för sig absolut oum

bärliga. Då komnler denna icke längre att vara lika benägen .för kol
lektivaftalsforlnen, och hela institutet kan förlora en god del af sitt
värde. Det är utan tvifvel säkert, att större delen af vårt lands
arbetsgifvare, särskildt de, sonl organiserat sig i de tre stora arbets
gifvarsamlnanslutningarna, svenska arhetsgifvarföreningen, Sveriges
verkstadsförening och centrala arbetsgifvarförbundet, betrakta synlpati
lockouten under nuvarande förhållanden sonl ett oundgängligt kamp-
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medel. Alla större aftal , sonl på senare tider träffats af dessa orga
nisationer, innehålla också den nyss relaterade klausulen. Pä alla
håll har emellertid erkänts, att detta ingalunda är något. idealiskt
tillstånd, och nlan har SOlll ett luedel att koul111'a till mera tillfreds
ställande förhållanden framhållit den aflalsforul, som går under be
nämningen riksaftal. Orsaken hvarför arbetsgifvarna anse sig be
höfva sYlllpatilockouten är ju den, att för närvarande en mängd
olika koIlektivaftal 111ed olika utlöpningstid äro gällande vid skilda
arbetsplatser. Utgår giltighetstiden för ett aftal vid en arbetsplats,
under det att öfriga kollektivaftal äro i kraft, och parterna ej kunna
komnla öfverens om nya villkor, skulle arbetsgifvarföreningell,' 0111
sympatilockout ej vore tillåten, kunna afstänga frän arbete endast
arbetarna vid denna enda arbetsplats, hvilka lätt kunna underilålias
af de andra llledlemmarna i arbetarorganisationen, som ju fortfarande
äro i arhete och erhålla aflöning. Arhetsgifvarnas sträfvanden gå.
därför ut på att utvidga området för hvarje konflikt för att på detta
sätt göra sina 111aktnledel gällande. Mell detta kan tydligen Just ske
utan sympatilockout, om en hel industri eller den del af densamma,
som olnfattas af organisationerna, lyder under ett gemensamt ]{ollek
tivaftal, ett riksaftal. Sedan kan ju den sanllade styrkan ytterligare
ökas genolll att låta flera riksaftal utlöpa samtidigt. Genom kollek
tivaftalens utbildande till riksaftal erhåller 111an sålunda så s111åning
om samma resultat, SOl11 l11an velat vinna genom lagstiftningens in
gripande.' Denna utveckling är också stadd i snabbt fortskridande.
Redan vid 1908 års ingång funnos 9 riksaftal omfattande 16 procent
af bela antalet af kollektivaftal berörda arbetare. Uppgifterna för de
under år 1908 ingångna eller förnyade aftalen visa, att 55 procent af
de arbetare, SOl11 fått sina villkor reglerade' detta år genom kollektiv
aftal, 011lfattas af riksaftal.

Den andra kategorien af arbetsinställelser under kollektivaftals
giltighetstid utgöres af sådana, sonl kunna förorsakas af tvist om
tolkning eller tillänlpning af gällande aftal. Att sådana arbetsinställel
ser böra helt bannlysas, däronl torde väl knappast råda mer än en
nlening.

Hittills har man i kollektivaftalen bellandlat dessa tvister på
hufvudsakligell två olika sätt. Sammanlagdt utvisade kollektivaftals
undersökningen 712 aftal, omfattande 60 procent af hela antalet ar
betare ifråga, llled bestänlmelser afsedda att förebygga ett omedelbart
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utbrott af arbetsinställelse utan föregående förhandling. De flesta af
dessa aftal hänvisade tvisterna till förliknings- och skiljenänlnder; de
öfriga - till största delen träffade af svenska arbetsgifvarföreningen
eller dess medleminar -- föreskrifva, att dylika tvister ej få föranleda
o11tedelbar arbetsinställelse, ntan att förha1~dlingar skola äga rUln~

i sista hand 11~ellan hufvudorganisationerna. Hur det hela skall sluta~

on1 hufvudorganisationerna ej komma öfverens, därom finns intet
stadgadt. Denna bestämmelse on1 enbart förhandling har vunnit en
yttern1era lnycket stor spridning efter 1908 års ingång. Bestälnmel
ser om förliknings- ocl1 skiljenämnder ha därelnot under år 1908
träffats i ungefär samma proportion SOUl förut.

Underhandlingsklausulen gäller icke endast tvister rörande aftals
tolkning eller tillä111pning utan äfven samtliga andra tvister under
aftalstiden. Här ha sålunda lillkonlmit bestämmelser för ett tredje
slag af arbetsinställelser under gällande kollektivaftal, nämligen så
dana föranledda af tvister on1 förhållanden, SOln ej alls omnän1nas i
aftalen. Af de ofvan nälnnda kollektivaftal, som innehålla bestäm
Inelser angående förliknings- eller skiljenämnd vid tolkningstvister,
föreskrifver större delen, att jämväl andra under aftalstiden upp
kon1mande tvister skola behandlas af sådana nämnder. I de flesta.
fall är arbetsinställelse genom skiljedoms afkunnande dock end.ast
utesluten vid tolkningstvister, ej vid andra tvister. Skiljenänlnd för
saintliga tvister förekoilllner i riksaftalet inom tryckeriindustrien, en
del konl1llunalaftal , aftal inom viktigare transportyrken o. s. v.

Huruvida arbetsinställelse får vidtagas för att frampressa nya
villkor efter gällande kollektivaftals utlöpande, är en fråga, SOl11 först
på sista tiden blifvit aktuell. Den finnes icke behandlad i något af
föreliggande kollektivaftal.

Bland viktigare bestälnmelser i kollektivaftalen, som synas konlma
att uppt.agas i en blifvande lagstiftning, må till sist olnnämnas före
1~ingsrätten. Den skulle i en aftalslag kunna skyddas på så sätt, att
lagen föreskrefve, att i kollektivaftal ej finge stadgas förbud för ar
betsgifvare eller arbetare att tillhöra förening eller för arbetsgifvare
och arbetare att ingå arbetsaftal med lIvern han finner för godt.

Föreningsrättens erkännande är för närvarande en af de vanligast
förekommande bestänImelserna i kollektivaftalen. lJtan att närnlare
ingå på de nlånga. tvister och förhandlingar, sonl olika fornluleringar
af denna princip tillsammans med principen om arbetsgifvarens rät.t
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att ensam leda och fördela arbetet varit förelnål för, kan som bevis
för hvilken vikt, son1 med rätt eller orätt tillägges dessa stadganden,
anföras, att de finnas införda i artalomfattande 63 procent af hela an
talet af kollektivaftal berörda arbetare. Det skulle synas, som om en
lagbestänlmelse af ofvan antydt slag sålunda skulle endast ge lIttryck
åt hvad i praxis redan är allnlänt erkändt. Detta kan på sätt och
vis vara sant. Det bör eineilertid ihågkommas, att dylika generella
stadganden om hvad kollektivaftalen skola eller icke skola innehålla
kunna ha sina vanskligheter.

Sålunda måste först och främst undantag göras för förmän och
lärlingar, hvilka, i synnerhet de förra, för närvarande i flera viktiga
aftal äro undantagna från bestämmelsen om föreningsrätt; dessutom
finnas omständigheter, då det torde vara fullt berättigadt att lämna
företrädesrätt till arbete åt vissa arbetarkategorier. Sä är fallet ef
ter afslutad arbetskonflikt med på arbetsplatsen förut anställda ar
betare; likaså inoln säsongyrken med de arbetare, som bilda den fasta
stalnmen inonl yrket på orten, sa~t med vid arbetsbrist afskedade, för
att nälnna några exempel. Det kan vara af stor vikt för arbetarna
och fullt berättigadt under angifna förhållanden att få sådana principer
fastslagna i. aftalen. Af de aftal, som legat till grund för undersök
ningen, fanns sådan företrädesrätt stadgad i 983 aftal, omfattande
60 procent af hela arbetarantalet. Af intresse äro dessutom de bestäm
melser, som stadga ensam- eller företrädesrätt till arbete för arbetare

. tillhörande någon särskild arbetarorganisation. De förekomnlo i 211
aftal, omfattande 6 procent af hela arbetaralltalet, och återfunnos
hufvudsakligen inom handtverket, byggnadsverksamheten samt åkeri
och stufverirörelsen. Under år 1908 har denna företrädesrätt alltmera
inskränkts i synnerIlet genonl införandet i stufverirörelsen af »arbetets
frihet» genonl juliuppgörelsen 1908.

Utom. de nu onltalade bestämmelserna i kollektivaftalen finnas
jänlväl en del andra, såsom stadganden angående giltighets- och upp
sägningstid ffi. ID., hvilka kunna våra af vikt för den kommande af
talslagstiftningen, men sonl knappast äro af m.era allmänt intresse.

Jag ber att få sluta med påpekande af vikten af den lagstiftning
rörande kollektivaftalet,. som man väl fär hoppas snart kommer att
bli en verklig11et.. Den kommer säkerligen att. lämna en känsla af
besvikenhet för deln, som utan tanke på problemets vanskligheter,
trott en sådan lagstiftning innebära ett. säkerställande af arbetsfreden
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En garanti .för .arbetsfreden bör den ~mellertid bli på det sättet, att
en hel del tvistiga punkter, som nu förorsaka konflikter, fastställas
och klargöras, hvarjänlte framförallt svårigheter kunna undanrödjas,
som för närvarande nlöta, att öfverhufvud göra kollektivaftal rätts- .
ligen gällande, en viktig förutsättning under förllandenvarande för
hållanden för hela institutets upprätthållande och utveckling.



NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGENS

sammanträde den 12 april IglO.

Ordförallde: Ba'1~kolull{rnäktigen Friherre K. LA1{GENSKIÖLD.

Till ledalllot af föreningen invaldes:

Fil. Doktor E. Sjö8tra,l~d.

Till revisorer för granskning af 1. 909 års räkenskap utsagos v.
Häradshöfdingen P. R. Babe oell Bankdirektören A. Hallin.

Det för aftonen uppställda diskussionsälnnet:

Det kungl. förslaget om inkomst- och förmögenhetsskatt

inleddes af Landskanlreraren O. W. Landen:

Till pröfning af innevarande års riksdag föreligga åtskilliga förslag
till refornler på den direkta statsbeskatt.ningens onlråde. Af dessa
förslag hafva förslagen onl ökad arfsbeskattning redan varit föremål
för riksdagens behandling filen vänta ännu. på sin slutliga lösning.
Nu föreligga ytterligare kungl. maj:ts' propositioner lTIed förslag till
förordningar : ~

onl inkolllst och förlnögenhetsskatt;
onl bevillning af fast egendoln saInt af inkonlst och
Olll taxeringsmyndigheter och förfarandet vid taxering.
Med dessa tre förslag afses att slutligen genolnföra den 'oll11äggning,,--

af den direkta inko111st.beskattningen till staten, som sedan en mång-
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fald af år varit eftersträfvad och för hvars geno111förande en nlängd
kOlnnlitteer nedlagt ett o111fattande utredningsarbete. Det har varit
stora svårigheter att' öfvervinna och djupt inrotade föreställningar onl
reforlnens olllöjlighet, SOl11 l11åst försvinna, innan man ens sett lnålet
klart för sig, så att refornlarbetet sent 0111sider kunnat. läggas fullt
planulässigt och 11lålnledvetet. De utl~edande k0111nlitteerna hafva väl
i regel tillkännagifvit sin anslutning till den alltnler onlfattade In'oder
na uppfattningen däron), att. den direkta beskattningen till staten i inöj
ligaste nlån bör afpassas efter de skattskyldigas skatteförulåga OCll
anordnas såsonl en ~tll111än och ren inkonlstskatt, kompletterad nled
en förnlögenhetsskatt. Men de hafva vid afgifvandet af sina förslag
låtit sig afskräckas af svårigheterna att l{onsekvent fullfölja progranl
Inet. Med införandet i vårt skattesysteln af de nya principer, S0111
de erkänt såsom teoretiskt riktiga, skulle I)1an ju nödgas bryta ll1ed de
häfdvunna beskattningsnletoder, som hittills hos oss vunnit tillä111pning
på detta o111råde. Och detta Ilar gjort delll betällksamn1a. Deras
förslag hafva på grund l~äraf kOlllnlit att fran1stå såSOln konlprollliss
förslag, delvis byggda på andra principer än dem, sonl af dem själfva
franlhållits SåSOlll teoretiskt riktiga, OCll delvis äfven rakt stridande
1110t de antagna prenlisserlla." 1\lan lllåste nog Illedgifva, att den
ådagalagda betänksanlheten härvidlag varit förklarlig och ursäktlig.
Såsonl den direkta statsbeskattningen hos oss blifvit ordnad genOl1l
1861 och följande års bevillningsförorclningar, hvilka tillkolnnlit nled
väsentlig hänsyn' äfven till den komnlunala beskattningen, och så länge
bevillningen hade en afgörande betydelse för den kOlhnlunala och
politiska rösträtten och valbarheten, var det icke lätt att genolnföra
en ändring af de bestående förllållandena. Man insåg icke till en
början, att arbetet franlförallt nlåste inriktas på att åstadkomlna ett
f1,{.llstä1~digt ~tpphäfvaYtde af det råda1~de sa1'nbandet 'Jnella1~ den stats
liga och de1~ k0l1~1·nunala beskattni1~ge1~. Det oafvisliga behofvet häraf
kan sägas hafva framträdt fullt tydligt först på senare tid. KOllllnu
nalskattekoll11nitten, llvars arbeten inföllo under åren 1897 -1900,
hade visserligen till sin väsentliga uppgift att utreda, huruvida ej
den komnlunala beskattningen kunde byggas på annan grund än dell
allmänna bevillningen, och, därest detta syntes möjligt, ,utarbeta förslag
till särskild kOlllnlunalskattelag. Denna kOffilnitte förklarade äfven i sitt
betänkande, att den utginge från den' förutsättningen, att ett fruktbring
ande arbete på beskattningens olllråde nled nödvändighet fordrade, att

8
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san1bandet 111ellan den allmänna bevillningen och den alln1änna konl
lllunala beskattningeIl upphäfdes. MeIl den antagna förutsättningen fick
icke göra sig helt gällande vid utarbetandet af komnlittens författnings
förslag. Man kan få en uppfattning om det sätt, hvarpä kOilllnitten lyc
kats fylla sin uppgift, genonl att taga del af kamn1arrättens utlåtande
öfver förslagen. I detta utlåtande heter det bland annat, att förslagen i
flera afseenden kOllllnit att fran1stå mera såsom ansatser eller uppslag
till en lagstiftning än S0111 fullt genolnarbetade och nled hänsyn till
sina verkningar genonltänkta förslag. Särskildt vore det anmärknings
värdt, att komlnit.ten, som dock haft till uppgift att söka genomföra
icke blott ett forluellt utan äfven ett reellt särskiljande af statens och
kOlnnlunens skatteväsen, ll1ed öfvergifvande af den antagna utgångs
punkten i flera betydelsefulla afseenden låtit förslaget till bevillnings
lagstiftning affattas nled hänsyn till den kommunala beskattningens
kraf på 1llotsvarande områden, ett förfarande, som komnlit de afgifna
förslagen att i flera delar brista i följdriktighet.

Komn1unalskattekonl111ittens förslag föranledde icke någon fralll
ställning till riksdagell Oln särskilda grunder för den statsliga och
den kon1munala beskattningen, och arbetena för åstadkolllmande af
sådana särskilda grunder hafva först helt nyligen upptagits. Jag ser
därvid bort ifrån de arbeten, S0111 ligga till grund för den år 1902
antagna förordningen onl inkomstskatt. Den nya inkonlstskatten,
SOln VIsserligen var en frän sambandet llled komlllunalskatterna
fristående skatt, fick karaktären af en tilläggsskatt .till den allmänna
bevillningen ~OCll var i 111ånga delar byggd på SaIIIIna grunder för in
kOlllstens uppskattning, som funnas bestänlda i bevillningsförordningen.

De senast upptagna arbetena hafva nu resulterat i de tre förslag,
sonl föreligga, och SOlll jag i början af mitt anförande uppräknade.

Vid utarbetandet af dessa förslag har lnan sökt att, såvidt möjligt
varit, med konsekvens genoll1föra de allmänna principer, sonl vid
arbetets planläggning antagits såsom riktiga OCll för arbetet vägledande.

De personer, som utarbetat förslagen,. hafva varit i den lyckliga
ställning att kunna se bort från sl{attelagstiftningens sanlband med
beställllllelserna onl valrätt och valbarhet, sedan dessa bestä1l1111elser
genolll antagande af nu gällande lagar på detta OITITåde erhållit en
annan innebörd. De hafva yidare haft fria händer att söka genoln

föra statsbeskattningens fullständiga särskiljande från den kOllullunala
hesl{attningen. Och de hafva slutligen därigenolll, att uppgiften i
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stort sedt för det närvarande varit begränsad till allenast ett område,
nänlligen beskattningen till staten, kunnat inoln något så när rimlig
tid afgifva sitt förslag, vid hvars utarbet.ande de jäulVäl haft ett
mycket stort gagn af föregående komnlitteers utredningar och uppslag
sanlt de uttalanden, hvartill dessa vid myndigheternas granskning
gifvit tillfälle.

Deras första uppgift 11a~ varit att träffa sådana beställlnlelser,
enligt hvilka skattskyldigheten till staten kunde ordnas fullt fristå
ende från den komnlunala skattskyldigheten. Den nuvarande bevill
ningsförordningen lnåste i enlighet härmed förlora sin betydelse för
statsbeskattningen och, i. den mån den fortfarande bibehålles, få till
uteslutande uppgift att ligga till grund för k01n1nunernas skatteväsen.
Formellt har detta icke blifvit genomfördt, men i realiteten är ett så
dant resultat ernådt genom de föreslagna bestämmelserna 11led afse
ende å bevillningens disponerande.

Vid beställlmandet af de grunder, efter hvilka state1~borde ut
kräfva statsbidrag i förhållande till lnedborgarnas inkomst och för
Illögenhet, har det satts såsom lnål att träffa den verkliga skatte
förmågan. Man har ansett denna komma till synes genoln en rättvis
och jänlli.k uppskattning af de skattskyldigas inkonlster och förmö
genhetsförhållanden. I äfrigt hafva såsom vägledande normer för
heskattningen uppställts krafven därpå, att det i hvarje fall bör vara
den behållna verkliga inkolllsten, som träffas af skatt, att den ökade
skattekraft, som fonderad inkomst med rätta anses lnedföra, bör ut
nyttjas genOIl1 en kompletterande skatt å förmögenhet, att skatten
bör utgå efter en progressivt anordnad skatteskala, och att de särskilda
olnständigheter, som i synnerhet för de snlå inkomsttagarnas vidkom
Illande nedsätta skatteförnlågan, böra vinna beaktande i högre grad
än nu är lnedgifvet.

Vid fullfÖljandet af detta progranl måste det framstå såsom up
penbart, att nu gällande bevillnings- och inkonlstskatteförordningars
bestänlnlelser icke äro ägnade att läggas till grund för den nya lag
stiftningen i den del densalllma afser beskattningen af inko'J'nst.

I fråga 0111 för1nöge'1~hets beskattning förbjuder detta sig själf, enär
bevillningsförordningen oell inkomstskatteförordninge~ sakna bestäm
Illeiser onl skatt å förnlögenhet.

Att våra nu gällande skatteförordningar jcke kunna tagas till
lnönster, beror i första runlmet af det sätt, hvarpå inkomstbegreppet i
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dessa förordningar är beställldt. Detta gäller särskildt i fråga 0111
inko'll~ste1~ af fast egend01JL

Sådan inkonlst uppskattas för närvarande icke till sitt behållna
verkliga belopp utan beräk1taS' för utgörande af såväl bevillning sonl
inkonlstskatt till vissa -på förhand bestälnda procent af det t~xerings

värde, son1 finnes egendon1en åsatt, och vid hvars bestänln1ande äfven
andra synpunkter än ege11don1ens afkas~ningsförnlåga skola göra sig
gällande. Att afkastningen i det särskilda fallet uppgår till högre
eller lägre belopp äll 'det sålunda beräknade, får icke öfva inflytande
vid skattskyldighetens beställlinande, och vid beställlinandet af fastig
hetsbevillningen få icke den skattskyldiges perso}~liga förhållanden i
någon 111ån vinna b,eaktande. Medan idkaren af annan' näring får
göra afdrag för ränta å lånt rörelsekapital, får idkaren af jOl:dbruks
näring icke göra' sådaJlt afdrag. Sålunda får den 111ed skuld be
lastade fastighet.sägaren erlägga samUla bevillning sonl en skuldfri
fastigl1etsägare, onl deras fastigheter äro taxeringsvärderade till salnnla
belopp. Den rätt till skattefritt afdrag, sonl tillko111111er skatt.skyldiga
111ed viss ll1indre inkomst af kapital och arbete, får icke kOnl111a den
ll1indre fastighetsägaren till godo, äfven om ölnillande skHI föreligga.
äfriga oegentligheter att förtiga.

Pä en sådan beräk1~ad inkonlst uttager nu staten utonl bevillningen
äfven en progressivt anordnad inkonlstskatt. Det otillfredställande i
systemet har därigenoll1 konl1l1it att fralnstå i skarpare belysning.
Vid inkolllstskattens införande framhöll äfven riksdagen i sin skrifvelse
i änlnet till konungen, af den 14 111aj 1H02, att den antagna skatten
icke fyllde de anspråk, som borde ställas på en ren inkolllstskatt.
Som skatten emellertid i fråga 0111 sättet för beräkning af fastighets
inkomst var anordnad i ~nlighet 111ed riksdagens uttalade önskningar
samt allsågs hafva endast provisorisk karaktär, kunde fråll riksdagens
sida någon erinran ej göras 1110t att den af riksdagen föreslagna prin
cipen följdriktigt genolnförts.

Det år 1902 införda provisoriet varar emellertid än i dag. Men
det har, äfvell från lnycket konservativt håll, nUlnera erkänts, att
det rådandebeskattningssystelnet i denna del är otillfredsställande.
Med antagande af regeringens nu franllagda förslag skulle en välbe
höftig ändring särskildt af de föråldrade bestälnnlelserna onl beskattning
af jnkomst af fast egendonl vara genomförd.
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Vid ny lagstiftning på detta. olllråcle nlåste n1an 11aturligtvis tillse,
att erkända hrister i den bestående lagstiftningen i nlöjligaste 11lån
afiägsnas, äfvell 0111 ett sådant aflägsnande nlåste leda till helt nya
heskattningsresultat. Onl 111an erkänner principen, att statsbeskattningen
bör byggas på den allnlänna OCll rena inkon1stskattens grund, 11låste
Ulan se till, att denna princip får göra sig gällande på hela beskatt
ningsonlrådet. Det låter sig då icke göra att låta inko111stell af fast
egend0111 uppskattas efter andra grunder än' denl, sonl gälla för all
annan inkon1st~ Onl genonl antagande af l~ya nlen rtLttvisa beskat.t
ningsgrunder fastighetsägarnas skattskyldighet i vissa fall ökas, i an
dra fall åter hlifver nedsatt i förhållande till hvad nu gäller, får denna
konsekvens af reforlnen icke åberopas SåS0111 ett skällnot densalllillas
antagande. Denna konsekvens, sonl väl i frän1sta runlnlet ådagalägger
reforn1ens behöflighet, är tvärtonl nyttig och önskvärd i alla de fall

och de utgöra nog flertalet -, då det nuvarande systenlet leder
till bristande jäl11likhet och rättvisa i ·beskattningen.

Det föreliggande förslaget till förordning Olll inkonlst- och för
11lögenhetsskatt (skatteförordningen) stadgar i 6 §, att SåSOll1 inkoll1st i
förordningens 111ening skola, 111ed stadgade undantag och efter l11edgifna
afdrag, taxeras skattskyldigs sanlfällda årsintäkter i penningar eller
penningars värde, val'"e sig de härflyta af fast egendonl, af kapital
eller af arbete. Inkonlsten af alla dessa källor skall uppskattas till

sitt behållna verkliga belopp. Enl0t det t~oretiskt riktiga i den prineip~

SOIU ligger till grund för detta stadgande, torde någon berättigad
ann1ärkning icke kunna göras. Principen har ock varit erkänd af
alla de k0111nlitteer, son1 under de senaste fe111tio åren i vårt land
sysslat nled skatteproblenlet. }\fen svårigheterna att låta principen
vinna tillänlpning i fråga onl inkoll1sten af fast egendonl hafva ansetts
så afgörallde, att något fruktbärande förslag att öfvervinna denl hittills
icke fraulkolllnlit.

SåS0111 anledning till svårigheterna har franlhållits bland annat,
dels att de flesta fastighetsägare ieke begagna sådan bokföring, att.
deTas behållna inkoll1st ens af den) själfva. kan 111ed säkerhet beräk
nas, dels hUrUS0111 inkol11sten inoni de flesta andra näringsgrenar helt
och hållet eller till öfvervägancle del ikläder sig .penningens lätt
skönjbara forn1 nlen ~ fråga on1 jordbruksafkastning representeras af
naturprodukter och förllläner, hvilka blott i ringa 111ån Olllsättas i
penningar.
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De förefintliga svårigheterna få hvarken underskattas eller, på
sätt SOI11 skett, öfverskattas. Huru stora -de än synas, torde det
dock finnas nlöjligheter att komma till rätta llled denl. Detta synes
hafva gått för sig i ett flertal fränlmande länder, där inkonlst af fast

. egendonl sedan lång tid tillbaka beskattas såsom all annan ~nkolnst.

Och i vårt. land beskattas kronans arrendatorer, sonl utgöra ett af
sevärdt antal, för sin verkliga inkolnst af jordbruksnäring, utan att.,
såvidt kändt är, egentliga svårigheter vid inkol1lstens uppskattning
uppstått. Många nlindre näringsidkare, handtverkare och arbetare,

särskildt ~ädana arbetare, som icke hafva fast anstälhling utan för
sörja sig llled tillfälligt arbete 110S än den ene än den andre arbets

gifvaren, hafva äfven betydande svårigheter att exakt beräkna och
angifva sin inkolllst, öfver bvilkell de ej äro skyldiga att hafva ordnad
bokföring ,och ej heller i alll11änhet torde föra räkenskaper. Men
hänsynen till deras svårigheter har icke fått utgöra något hinder för

lagstiftaren att stadga skyldighet för dessa skattskyldiga att själfva
deklarera sin. inkolllst oeh att tåla bevillning och inkolllstskatt be
räknad å inko111stens verkliga belopp.

Med anlitande·, af de skattskyldigas egen l1ledverkan och med
tillgodogörandet af taxeringslllyndigheternas erfarenIlet och sakkunskap
speciellt på förevarande olllråde torde 11lan llOg kunna äfven hos oss
införa en uppskattning af den verkliga inkomsten af fast egendolll

utan att riskera orättvisa beskattningsresult~t eller resultat, S0111 äro
luindre rättvisa än de, SOlll framkomma vid tillälllpning af nu gällande

bestämIlleIsel'.
Förslaget till skatteförordning söker genomföra en likfornlig

uppskattning af all inkonlst och inrymiller särskilda bestänll11elser
angående uppskattningen af de inkomster', son? härflyta af skilda
illkolTIstkällor. Till ledning för taxeringen skola så godt som alla
skattskyldiga lämna uppgifter onl inkomstens belopp. Med hänsyn
ell1ellertid till den särskilda svärighet, SOIU är förhanden llled a.fseende
å uppskattningen af inkolllst af jordbruksnäring, hafva de mindre
jordbrukarna (hvarllled i förordningen afses sådana, sonl bruka
fastighet lned ett taxeringsvärde icke öfverstigande 25.000 kr.) tillagts
rätten att i stället för uppgift 0111 beloppet af sin inkolllst af den fasta
egendomen meddela vissa för taxeringen erforderliga UPplys1~ingarOln

en del {a.kt'iska förhålla1~de1~, med ledning hvaraf taxeringsnlyndighe
terna ansetts kunna uppskatta inkomsten.
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SåSOlll inkomst af fast egendom angifves i skatteförordningell:
ägarens eller brukarens inkolnst genom arrende eller hyra eller

under fornl af hyresfri bostad;
inkonlst af jordbruk nled dess binäringar;
inkolllst af skogsbruk;
inkonlst genom upplåtelse af rätt att ,nyttja egendonlen eller till

godogöra sig vissa beståndsdelar ä densan1ma etc.
Alla kostnader för egendonlens brukande och skötsel få afdragas.

Likaså kostnad för anskaffning af inventarier i stället för förbrukade
sådana saInt ett belopp nlotsvarande den årliga värdeminskningen å

byggnader.
Såsonl inkomst af skogsbruk taxeras vid det tillfälle, då inkonlsten

kOlllmer till synes, den inkomst, sonl förvärfvas genanl skogens till
godogörande genonl försäljning å rot eller ock genonl afverkfJ~i1~[J,

vare sig för egen förädling eller för afsalu, äfvensom värdet af -hus
behofsvirke, S 0111 den skattskyldige tillgodogör sig för eget behof.
Från inkomsten får afdrag ske för afverknings- och dylika kost
nader äfvensom för nedlagda kostnader för skogskultur. Däremot får
afdrag i regel icke ske för den för skogen erlagda köpeskillingen.
Har dock genom skogsafverkningen skogens så kallade ingångsvärde
blifvit minskadt, kan efter utredlling af den skattskyldige Olll värde
minskningens belopp däremot svarande afdrag ifr~gakonlma. Inkonlst
genom skogsafverkning på annans mark på grund af särskild upplå
telse beskattas - såsom nu - enligt de regler, som gälla för be
skattning af inkonlst af rörelse, yrke eller eljest.

De af finansnlinistern åberopade motiverna för den anordning, som.
träffats i fråga onl' beskattning af inkomst genom skogsbruk, återfinnas
å sid. 84 fI. i den kungl. propositionen. Motiverna för den föreslagna
omläggningen af fastighetsbeskattningen i allmänhet återfinnas i sanlilla
proposition å sid. 57 fI.

~asolIl ytterligare försök att med den föreslagna skatten träffa
endast den behållna inkolllsten torde få anses förslagets beställlmelser
därom, att såsom beskattningsbar inkolllst skall betraktas det saldo,
som uppkonlmer efter afdrag från inkomsterna af alla de utgifter, som
hvila på inkomsterna. I sådan riktning verkar den i förhållande till
hvad 11U gäller nya bestämmelsen, att kostnad för förvaltning af ka-
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pitaltillgångar får afräknas från inl{Olllsten af kapital, att alla lItgifter
för fullgörande af tjänst eller tjänsteuppdrag - få afdragas till sitt verk
liga belopp, att den, SOlll på grund af åtagande eller förp~iktelse har
att utgifva periodiskt understöd, sonl skall beskattas hos n10ttagaren,
äger att beräkna afdrag för hvad han sålunda utgifver o. s., v. 1n
kon1stbegreppet har utvidgats att onlfatta vissa förn1ögenhetsförvärf,

.beträffande hvilkas. beskattning nu gällande lagstiftning saknar bestän1
lnelse1' och praxis ieke kan sägas vara fullt stadgad. Hit höra särskildt
så kallade konjunkturvinster eller realisationsvinster af tillfällig natur;
dessa skola enligt förslaget ·räknas såSOln inkon1st, då dell egendolll,
11vars föryttring åstadkollimit vinsten, förvärfvats genom köp eller
byte san1t varit i Säljarens ägo, 0111 det är fast egendonl, under
ll1indre än tio år och elJest under mindre. än fenl år. I sal11nlanhang
härllled har bestänlmelse nleddelats,' att förlust å likartade affärer få
afdragas från vinsten.

Beträffande kooperativa föreningars skattskyldighet är förslaget
byggdt på den principen, att de äro skattskyldiga för sin årsvinst.
SåSOlll heskattningsbar inkomst räknas ock dell del ·af årsvinsten, SOlll
utdelas till kunderna såsonl rabatter, utan att utfästelse däronl på
förhand gjorts. Har sådan utfästelse skett, får afdrag för det utdelade
beloppet göras endast af sådan förening, sonl icke sträckt sin verk
sanlhet utOl11 .111edlen1marnas l{rets. Andra föreningar få afdrag~

endast de rabatter,' SOlll länlnas i onledelbart sanlband nled försälj
ning.

I fråga Oln rätten till afdrag yttrar finanslninistern i sitt anförande
till statsrådsprotokollet följande: »När såson1 i fråga onl förevarande
skatteförslag syftenlålet är att såvidt lllöjligt träffa den på inkolllst
grundade skatteförnlå.gan, ligger det uppenbarligen stor. vikt uppå, att
rätten till afdrag vid inkonlstens taxering erhåller fullt bestän1da lllen
ej heller för trångt fastställda gränser. Ju nlera renodlad inkonl
st.el1 blir, ju n1er 111an genoni afdrag tager hänsyn till de yttre för
IlåIlanden, sonl kunna inverka på skatteförnlågan i allnlänhet, desto
kraftigare kan skatteskalan göras», etc.. (se sid. 108 t. o. 111. de två
första raderIla å sid. 109).

Bestänllnelser, SOl11 ansluta sig till dessa uttalanden, hafva i skatte
förordningen inryn1ts. Det väsentligt nya, SOlll förslaget i denna del.
vill införa, är afdrag för försäkringsprenlier och det afdrag ä 100
kr. för hvarje. af den skattskyldige underIlåIlet barn under 15 är,
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llvaronl stadgas i 19 §. I öfrigt har rätten' till speciella afdrag, på

grund af höga lefnadskostnader och ön1.nlande onlständigheter i sär

skilda .fall, utsträekts att gälla för inko111sttagare, hvilkas taxerade

belopp uppgår till 3,000 kr, llledan gränsen för sådana afdrag nu är

satt vid inkolTIster under 1,800 kr.

För att utnyttja den fo·nclerade inkol1lstens större skatteförnlåga

Ilar föreslagits att uttaga en skatt å den sanllade fÖrl1lögenheten.

För närvarande uttages i vårt land icke någon skatt af förnlö

genhet utöfver den bevillning och inkolTIstskatt, sonl utgår af a{kast
1~'iI}~[Jer/; af kapitalförnlögenllet. Fastighetsbev~lln.ingenverkar dock till

någoll del säsonl en förnlögenhetsskatt, enär genolll clensanl11la be

skattas såväl det i fast egencl0111 nedlagda kapitalet sonl ägarens be

räknade inkon1st af det å fastigheten nedlagda arbetet. Fastighets

bevillningen är enlellertid äfven såsoln förlllögenhetsskatt behäftad

nled 'ytterst stora brister, då vid denSalTIlTIaS bestälnnlande ingen hän

syn tages till de sk~tlder, SOlll hvila på egendolllen, hvaraf sålunda

följer, att en särskild tillgå'J~g träffas af förnlögenhetsskått äfven i de

fall, då någon behållen förlllögenhet icke förefinnes.

De försök, sonl under de senare åren gjorts att hos oss införa

en skatt på förl1lögenhet, hafva hvilat på det antagandet, att skatte

förnlågan berodde icke blott af i'nkoJJ'~stens storlel{ utan äfven af dess

art. l\tIan sökte på 18~)O-talet lösa frågan gen0l11 bestänl111elsel'o onl

en högre skatteprocent för inkonlst af kalJital. Så föreslog 1894 års

skattekonlnlitte, att bevillning för sådan inkonlst skulle utgöras efter

en 111ed h~lften ökad skattefot, hvilket af tekniska. skäl uttrycktes så,

att inkonlst· af kapital skulle i och för bevillningens påförande ökas

lned hälften, hvarefter skatten å det sålunda bestänlda inkolTIst

beloppet skulle utgå efter Sanl111a skattefot, sonl gällde för annan

inko111st. 1895 "års kOr11111itte förordade samnla anordning BIen ansåg,

att förhöjilingen endast borde uppgå till tjugu proeent, d. v. s= att

inkonlsten af kapital skulle höjas llled en fenltedel.

Den sålunda föreslagna fÖI"lnögenhetsskatten var alltså konlbinerad

111ed inko111stbevillningen oeh underkastad sanlIlla skattefot, sonl vid

olika tillfällen kunde blifva bestälnd för denna. På grund af bevill

ningens sanlband lned den konlnlunala skattskyldigheten bIef förnlö

genheten genonl denna anordning äfven underkastad förhöjd konlnlu~
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nal beskattning och skulle därigenom komma att träffas af en afse
värdt ökad skattetunga.

1904 års förslag till förordning om inkonlst- och förmögenhets
skatt beskattade efter utländska 111Önster all skattepliktig förlllögen
het - således icke blott kapitalförmögenheten . - genonl en fristå

ende skatt, son1 föreslogs att utgå proportionellt nled fen1tio öre på
hvarje fullt tusental af förlll.ögenhetens taxerade belopp.

I det föreliggande förslaget har förnlögenhetsskatten anordnats
sålunda:

Såsom förnlögenhet räknas den skattskyldiges tillgångar, i den
ulån de öfverstiga hans skulder. Såsonl tillgångar i förordnillgens
mening räknas icke per801~lig lösegendol1~, såsom möbler, husgeråd
och slllycken ffi. m., konstverk, bok-, konst- och jälllförliga samlingar,
SOlll icke äro afsedda för yrkesmässig förSäljning eller förevisning,
lifräntor oeh dylika rättigheter; hvilkas årliga värde icke uppgår till
1,000 kr., o. s. v. Tillgångarna upptagas till sitt saluvärde. Så
som saluvärde räknas i fråga 0111 fast egendom dess taxeringsvärde
och i fråga onl vissa rättigheter deras kapitalvärde. Huruvida egen
domen 1änlnar afkaBt1~ing, är icke afgörande för skattskyldigheten,
däremot förutsättes, att densamma har ett sal~tvärde, hvilket yäl i
regel får antagas blifva beroende af den större eller luindre afkast
ning, egendomen lämnar eller i en franItid kan anses lälllna.

En sextiondedel af förmögenheten sanlmanlägges med den uppskat
tade inkomsten och bildar tillsammans 111ed denna ett »taxeradt be
lopp», hvarå skatt utgår efter gällande skatteskala. Jag skall be
lysa detta lned några exempel.

En persoJ.l, hvilkens inkon~st uppgår till 1~500 kr., har.förmögen
het till värde af 6,000 kr. Det taxerade beloppet blir för bonom
1,500 kr. + 1/60 af 6,000 kr. eller 100 kr., alltså tillhopa 1,600 kr.
Skattell å detta belopp utgör efter skatteskalan en .procent å 1,600
kr. = 16 kr. Hade han icke behöft erlägga skatt för förnlögenhet,
hade beloppet blifvit 15 l{r.

För en pll"SOn 111ed en verklig inkomst af 10,000 kr. utgör skat
ten 265 kr., onl den skattskyldige icke har att utgöra förnlögen
hetsskatt. Onl i nänlnda inkomst ingår till 3,000 kr. beräknad
inkomst af kapital, får han enligt förslaget erlägga inkomst- OCll för
nlögenhetsskatt för 11,000 kr. 111ed 300 kr. I detta fall medför
alltså besittningell af förmögenhet till värde af 60,000 kr. en sär- ,
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skild skatt utöfver inkoll1stskatten af 35 kr. (0,0508 %). För en per

SOll nled en verklig inkolnst af 50,000 kr. utgör in,komstskatten 2,105
kr. On1 i inkolI1stbeloppet ingår till 30,000 kr. beräknad afkastning

af förlnögenhet ä 600,000 kr., får han utgöra inkomst- och förn1ögen
hetsskatt å ett taxeradt belopp af 60,000 kr., enligt skalan uppgå
ende till 2,655 kr. Förmögenhetsskatten å 600,000 kr. blir i detta

fall 550 kr. eller närnlast 0,09 procent.
Om nIan i d.essa tre fall låtit förmögenhetsskatten utgå llled ett

fixt belopp af 50 öre för hvarje fullt tusental kr. af förn1ögenhetens
belopp, hade skatten utgjort.:

första fallet för 6,000 kr. - kr. 3 - i· st. f. kr. 1,
i andra fallet för 60,000 kr..- kr. 30 - i st. f. kr. 35,

i tredje fallet för 600,000 kr. - kr. 300 - i st. f. kr. 550.
Hade i sistnän1ndå fallet hela inkon1stbeloppet 50,000 kr. utgjort

ränteafkastning af en förmögenhet å 1 lllillion kr., hade inkomst- och
förmögenhetsskatt skolat beräknas å ett taxeradt belopp af 66,600

kr. och sålunda uppgå till 3,018 kr. Den särskilda förmögenhets
skatten å en förmögenhet af 1 n1illion kr. blefve i detta fall 913 kr.

(0,0913 %) å förn1ögenhetens belopp).
En verklig inkolnst slutligen å 105,000 kr. drager i skatt 5,250 kr.

Om hela inkomstbeloppet utgör ränteinkomst af en förnIögenhet
å 2,100,000 kr., beräknas inkomst- och förmögenhetsskattell å ett be

lopp af 140,000 kr. och hlir 7,000 kr. Förmögenheten verkar i.
detta fall en höjning å skatten 111ed 1,750 kr., och skatteprocenten

har nått sitt maxilllum af 6 2/ 3 procent å den verkliga inkolllsten
Förmögenhetsskatten. utgör 0,0833 procent å förlnögenhetsbeloppet.

I Dan1nark utgår förlnögenhetsskatten med 0,06 procent af för
mögenhet, SOln understiger 15,000 l{r.; med 0,08 procent af förmögen

het, SOlD uppgår till 15,000 nIen icke till 30,000 kr., och med 0,10
procent af högre förnlögenhet.

I Prettssen utgår skatten lned 0,06575 procent af förnlögenhetens
belopp.

Beträffande den hos oss nu föreslagna anordningen yttrar finans
ministern i sitt anförande till statsrådsprotokollet, sid. 147 ff., föl

jande: »Afsikten att anordna en enhetlig direkt skatt, grundad på
den af inkomst oeh förnlögenhet beroende skatteförn1ågan, och insik

ten däran1, att en tyngre beskattning af den del af i·nko1nste1~, SOIU

kunde betraktas såsom fonderad, under alla förhållanden lnåste blifva
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icke så litet ofullständig, har ledt till en anordning, sonl utgör en
k0111bination af ren (örlHögenhetsskatt och skatt å fO'nderad i1·~kol1~St.

lVIan har sökt oell trott 8ig kunna reducera förnlögenheten till tal,
S 0111 olnedelbarligen kunde jän1föras och salll111allställas 111ed dell be
skattningsbara inko111sten.»

I - denna punkt har kanlnlarrätten uttalat sig sålunda:

»Genoln den föreslagna konlbinationen' af inkon1stskatten oell för

111ögenl1etsskatten skulle den senares belopp i hv:arje särskildt fall

blifva beroende ej allenast af förnlögenhetensutan äfven af den taxe
rade årsinkon1stens storlek». Efter att· hafva belyst systeinets verk

ningar i en del olikart.ade fall fortsätter kalll111arrätten: »Någon oskä
ligt hög beskattning af förmögenileten synes den nu uppgjorda skatte

skalan icke i oell för sig innebära, och, då förnlögenhetsbeskattnin
gens ofvan antydda beroende af ägarens inkon1stförhållanden kan an

tagas i flertalet fall nledföra en väl funnen anpassning af förnlögen
hetsskattens belopp efter skatteförn~(tga1~, anser sig kanlmarrätten

böra län1na de föreslagna grunderna för förlnögenhetsskattens ut
gående utan erinran».

* * *

Jag skall' nu öfvergå till den föreslagna ordningen för beskattning
. af aktiebolag och solidariska bankbolag. Dessa bolag heskattas för

närvarande efter saUlma grunder, son~ gälla för enskilda personer,
dock nled den begränsning, att bolagen äga rät.t till afclrag för verk

ställd utdelning till aktieägarna intill 6 proeent af det illbetalt.a aktie
kapitalet. EUlellertid har det vid upprepade tillfällen fran1hållits, att

en skatteskala, SOl11 har till ändalnål att träffa den personliga skatte
förnlågan, icke passar vid beskattning af juridisk person.

Finanslninistern säger i afseende härå å sid. 176 bland annat
följande:

»För beställl111andet af den person,liga skatteföru1ågan frall1stllr
såsonl det n1est fra111trädande n10nlentet inkol11stens absoluta storlek.
Härpå bygges progressiol1sskalan. . En }uJr-idisk persons skatteförulåga

äter, onl dell bygges på inkon1st, kan ju näppeligen grundas på

san1ma förhållande. InkoInstens storlek i och för sig blir ju synner
ligen 111issvisallde, om denna inkon1st bedönles oberoende af det ka

pital, 11vars afkastning inkon1stel1 111otsvarar. Först i den lnån på
grund af gynnsaUl111a 0111ständigheter bolagets inko111st öfverstigwr den
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nor1nala afkast"1~i1~ge1~ af aktiekapitalet, förefinnes enligt 111in lnening
en fullgiltig grund för tilläl11pning af en progressiv skatteskala.»

Vidare påpekar finansnlinistern (sid. 178), att, såsorl1 förhållan
dena "nu äro; bolagen kunna i bevillningen anses utgöra en allInän
grundskatt å all sin inkolnst och därefter en inkolnstskatt, sonl i
princip progressivt heskattar den del af inko1l1sten, som kan anses
öfverstiga en nornlal afkastning af det i bolaget insatta kapitalet.
Fullföljande det uppslag, sonl detta förhållande gifver, OCll SOlll följd
riktigt utbildadt skulle lnotsvara anspråken på en rationell ordning
vid aktiebolagsheskattningen, har Inan i det föreliggande förslaget till
en början fastställt en grundtaxa, som bestälnts till 2,5 procent af
inkoIllst.ens belopp, att gälla för alla bolag oberoende "af vinstens stor
lek i förhållande till bolagskapitalet. Efter denna grundtaxa vidtager
progressionen. Om bolagets vinst öfverstiger 5 procellt af dess
kapital, lägges på det öfverskjutande en tilläggsbeskattning af 1
procent, hvilken extra beskattning fördubblas för den del af vinsten,
sonl öfverstiger 10 procent, och tredubblas för den del af vinsten,
som öfverstiger 15 procent.

När vinsten uppgår till 15 procent af bolagets kapital, k0111nler
inkomstskatten att utgöra 3,5 procent af vinsten och stiger nled högre
vinstprocent så småningom, dock aldrig till fullt 5,5 procent. De nya
beskattningsgrunderna lllec1föra en stai-.kare beskattning af de nlindre
bolagen. Men, såSOln finansministern erinrar, innebär detta i verklig
11eten icke an·nat än,' att dessa bolag lTIed den nu tillänlpade progres
sionsskalan icke träffas efter den skatteförnlåga, som kan bestäffilnas
efter vinstens förhållande till kapitalet.

Systemet för med sig såson] en gifven följd, att bolagen icke få
göra afdrag för den utdelning, SOln länlnas aktieägarna.

För den för11~ögenhet, som innehafves af aktiebolag, blifva dessa
icke underkastade särskild förmögenhetsskatt. Denna förnlögenhet
beskattas endast hos aktieägarna, hvilka vid uppskattningen af sin
förmögenhet äfven skola inräkna värdet af aktier och lotter i solida
riska" bankbolag.

* * *

Skyldighet att utgöra inkomst- oeh förlllögenbetsskatt inträder för
svensk medborgare, sonl är i riket lTIantalsskrifven, dä hans taxe
rade belopp uppgår till nlinst 800 kr., eller, onl han icke taxeras för
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inkomst, då hans förrpögenhet uppgår till lninst 6,000 kr. Inkoll1ster

~tnder' 800 kr. blifva alltså skattefria. Skatteprocenten utgör lägst
0,4 procent, för inkomster, som icke öfverstiga 900 kr., och ökas

så sInåningom till högst 5 procent, hvilken skattefot nås vid en verk
lig inkomst af 104,500 kr. Om inkomsten emellertid till en del ut

göres af inkomst af förmögenhet, blir den verkliga skattefoten å in
l{omstbeloppet något högre, dock högst 6 2/ 3 procent.

Vid jänlförelse med de nuvarande beskattningsnormerna visar det
sig, att e:nligt förslaget inkomster under 3,600 kr. blifva lägre be

skattade än nu, äfven om man icke tager i betraktande den rätt till
ökade afdrag och skattelindringar, SOln förslaget medgifver. Inkomst

grupperna 3,700, 3,800 och 3,900 kr. få något högre skatt än hit~

tills; för belopp å 4,000-4,500 kr. blifva skattesatserna desamma

SOlll de nu gällande; för belopp öfver 4,500 kr. visar skatten en

jämn stegring.
De 11ledelstora och de större inkomsterna blifva i jämförelsevis högre

grad belastade; sålunda höjes skatten för inkomster å

10,000 kr. från kr. 220 till 265 kr.
13,000 » » 310 375 »

16,000 » » » 405 » 495 })

20,000 » » » 545 » 655 })

30,000 » » » 945 » 1,105 » etc.

Om i inkonlstbeloppen ingår inkon1st af förmögenhet, blifva skatte

beloppen än nlera förhöjda, hvilket närnlare framgår af de i tabel
lerna å sid. 163 angifna exelnplen.

Elnellertid n1ä man icke glömma, att skattebeloppen utgå ä in
kon1ster, som, för att· använda finansministerns uttryck, äro betydligt

111era renodlade än de inkomster, hvarå nu gällande skattebelopp be

räknas.
* * *

Såsom jag tidigare erinrat, har bevillningsförordningen enligt för

slaget förlorat sin hittillsvarande karaktär att utgöra norlll för stats

beskattningen och är afsedd att uteslutande tjäna till grundval för

den kOlnmunala beskattningen. Å andra sidan .har skatteförordningen

betydelse endast för den statsliga beskattningen. Sanlbandet lnellan
den statsliga. OCll den kommunala beskattningen kan, Oln den före-
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slagna refornlen blir genomförd, anses inskränka sig därtill, att
grunderna för uppskattning af inko111st i vissa fall äro öfverensstänl
Inande, och att taxering för den statsliga och för den konlmunala
beskattningen äger rum sanltidigt OCll i sanl111a ordning sanlt verk
ställes af samnla l1lyndigheter. De bestämnlelser, som reglera taxe
ringsförfarandet., äfvensoln heställ1rnelserna 0111 taxeringsmyndigheter
Ilas saInmansättning oell befogenhet hafva vid den föreslagna omlägg
ningen af skatteväsendet i örrigt blifvit utsöndrade från skatteförord
ningarna oeh saInmanförts i en särskild förordning, den så .kallade
taxeringsförordningen. Med denna anordning, som länge franlhällits
som ett önskemäl, Ilar afsetts att ävägabringa större enhetlighet i hit
hörande beställlmelsers innebörd och bereda taxeringS111yndigheterna
och de skattskyldiga större lättnad vid författningens användande och
t.ilIälnpning.

Härefter yttrade sig:

Landshöfdingen Grefve L. Douglas: Då jag hyser en del betänk
ligheter 1110t det kungl. förslaget och däronl väckt en In.otion i. riks
dagen, hvilken likväl ännu icke utdelats i kamrarna, ber jag att få
begagna dettCl: tillfälle för att inför en i detta afseende så synnerligen
kOlnpetent församling få meddela de hufvudsakliga anmärkningar, jag
har mot förslaget.

Innan jag öfvergår til~ en kritik af inkolllst- OCll förnlögenhets
skatteförslaget, ber jag att för undvikande af lnissförstånd fä beröra
två punkter. Utan att på något sätt hafva någon anledning att vara
representant för de förmögnare sanlhällsklasserna, tror jag nlig dock
kunna känneteckna situationen så, att, Oln det blir annlärkningar mot
det kungl. förslaget, är det ic.ke bristande offervillighet, som dikterar
denl. Jag tror nog, att det komnler att gå sonl år 1902, att de för
nlögnare samhällsklasserna, som då - helt hastigt i afseende å

saken och något kritiklöst i afseende på formen - antogo den pro
gressiva inkonlstskatten, också nu komma att vilja åtaga sig en
nlycket viktigare skatteform: förn1ögenhetsskatten. Men varnad af
erfarenhet.en måste det vara naturligt, att man nled afseende på for
Illen, under hvilken denna förmögenhetsskatt är· anordnad, hyser
mycken tvekan, mera försiktighet och Inera betänksan11let. Min oppo
sition riktar sig ingalunda mot finansnlinisterns stora skattereformplan,
sådan den vidtog redan i fjol, .fortgått i år och komnler att få sin



128 1910 den 12 april.

afslutning frauldeles. Denna plan 111ed dess särskiljande af de skatter,

sonl kOll1111a att tillhöra staten, och de, S0111 kOlll111a att hänskjutas
till . konlnlunen, 111ed dess synnerligen läl11pligt anordnade förfarande

af taxeringsnlyndigheterna, ll1ed dess förslag 0111 skogsinkoll1stskatt,
onl beskattning af banker och san11llanslutningar af bolag n1ed soli

darisk ansvarighet - allt det.ta betyder ju enligt l11in åsikt refornler~

hvilka jag är den förste att villigt och tacksanlt erkänna SåSOlTI goda

refornler. Det gäller l11era en afvikande 111ening i en del detaljer,
och jag tror, att en annan anordning af sanlbandet lnellan förnlögen

hetsskattell och inlro111stskatten icke behöfver rubba den stora skatte

reforn1en.
Då jag säger, att ·det är en detalj, vill jag genast tillägga, att

det är en n1ycket viktig sådan. Jag vill till och n1ed gå så långt,

att jag påstår, att, då väl en gång förn1ögenhetsskatten är antagen

hos oss och verkat några år, kOlnu1er den icke så 111ycket genon1 de
nlillioner, den kOll1nler 'att inbringa, utan genon1 Shl natur och den

historiska grund, på hvilken den står, att så s111ånillgonl arbeta, upp
sig till prinlus inter pares bland statens inkonlster. Men därför

höfves det, när denna potentat första gången gör sitt inträde, att
nlan tager en10t honoll1 n1ed all den uppn1ärksaulhet, SOl11 hans pon

dus kräfver, äfven on1 han för tillfället skulle vilja göra sin entre
genon1 en liten fönsterglugg och placera sig såson1 en lätt öfverbygg

nad på inko111stskatten.
Utgående från den uppfattningen, att man beträffande en så viktig

skatt SOIU förnlögenhetsskatten skall kunna begära, att den blir lika
och jänlnt fördelad bland den1, sonl bäst kunna bära skatten, och att

den blir så anordnad, att den ,rerkar n1ed någorlunda betryggande
säkerllet, har jag lllOt det kungl. förslaget en" del dels skattetekniska

och dels principiella och konstitutionella betänkligheter. Då jag san1
lnanfattat den1 i en 1110tion och sökt. vara så koncis som möjligt, ber

jag Oln tillåtelse att följa denna 1110tions tankegång.
I den af finansnlinistern anförda allnlänna lnotivering i fråga onl

fÖI'lllögenhetsskatten uttalas (sid. 147) bland annat, att luätaren af den
ökade skatteförn1äga, besittningen af en förlnögenbet, skänkte den

skattskyldige, syntes vara än kapitalet och än afkastningen. Undan
toges länder llled rena kapitalränteskatter, hade förn1ögenhetsskatten

i allmänhet ordnats SåSOlll en själfständig skatt för sig, utgående efter
kapitalets storlek. En sådan skatt vore i regel proportionell.
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Jag ber få fästa upplnärksanlheten på detta llledgifvande frän
nnansministerns sida, att i andra länder denna skatt vanligen står
SäSOlll en själfständig fÖflllögenhetsskatt, och att den där vanligen är
proportionell. En dylik själfständig förmögenhetsskatt anser sig finansmi
nistern icke kunna förorda, utan ansluter sig i princip till den andra me
toden för förn1ögenhetsskattens anordnande, nän1ligen skatt å förmögen
hetens afkastning. Hufvudskälet härför anföres vara, att sistnämnda
metod syftar till en ordning, hvarigenom största möjliga enhet i den
,direkta beskattningen vunnes.

Denna enhet anser, finansministern nödvändig för att kunna på ett
rationellt sätt utnyttja skatteförmågan. Med en själfständig förni.ö
,genhetsskatt läte sig detta icke göra. Följden af en sådan skatte
ordning skulle blott blifva, att skatteförmågan utmätte5 efter två skilda
'skatteskalor, nämligen inkomstsl{attens och förmögenhetsskattens.

Den på grundval af nämnda motivering af finansn1inistern före
slagna anordningen synes en1ellertid gifva anledning till erinringar.
Resultatet af anordn~ngen har nämligen blifvit, att den föreslagna
förmögenhetsskatten är endast en formell förnlögenhetsskatt, hvars
verkliga karaktär är att vara en öfverbyggnad på inkomstskatten äfven
i följande, här nedan närmare angifna 11änseende.

Sammankopplingen af förnlögenhetsskatten med inkomstskatten
111edför nä'mligen bland annat, att den för förmögenhetsskatten före
.slagna progressionen icke, är ställd enbart i förhållande till förlllögen
hetens storlek utan i förhållande till den taxerade inkolnsten af kapital
,och arbete. Detta leder exempelvis till den oegentligheten, att en
skattskyldig, som har en relativt stor inkon1st ~en endast ett litet
kapital, t. ex. en liten fastigllet, får erlägga en förmögenhetsskatt icke
·efter den skattefot, hvartill kapitalets storlek ger anledning, utan
efter den progressiva skattefot, son1 föranledes af inkomstens storlek.
Två personer ha hvar sin fastighet (eller hvar sitt kapital) till värde
af 10,000 kr. Den enes fastighet drabbas en1ellertid af högre för
lllögenhetsskatt, därför att hans taxerade il1kolllSt uppgår till exelnpel
vis 6,000 l{r., under det att den andra ägarens inkomst är endast
.5,000 kr. Nu påpekade förhållande synes jämte annat utgöra talande
skäl för att, i stället för att vid skattens beräkning sammanl{oppla
förmögenhetsskatten och inkomstskatten, låta förn1ögenhetsskatten blifva
en verklig förlnögenhetsskatt, beroende endast af (ör1nögenhetens storlek
.och ej af den skattskyldiges inkolJ1'~st vare sig af arbete eller af kapital.

9
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Af berörda samlnankoppling ar de båda skatterna följer ock det

gru'ndväsentliga felet, dtt beträtfaJ~de för'Jnöge'J~hetsskatte'1~.sbehandling

,'i'nom 'riksdage1~ ffi. 111. kOIJn'Jna att gälla samma regler som i {råga

om inkomstskatten. De bestämmelser, sonl röra förnlögenhetsskatten t

skulle alltså kunna blifva fören~ål {ör geme1~sa1n votering o. s. v.
En eventuell höjning af inkomstskatten skulle autonlatiskt verka till
ökning af förmögenhetsskatten och' detta lned den för inkomstskatten
fastställda 'progressiva skalans fulla kraft. Såsom jag längre fram
skall påvisa, innebär gemensanl votering rörande förmögenhetsskatten
en annan och större fara än den nu nämnda, dä jag talar om de
konstitutionella betänkligheterna mot förslaget.

Oafsedt hvilken ställning man intar till frågan; huruvida förmögen
hetsskatt öfver 11ufvud taget bör vara progressiv och icke endast
proportionell, synes det vara i hög grad oegentligt, att, då den nu
föreslagna skatten drabbar äfven icke-inkomstgifvande förnlögenhet,
densamma skall utgå efter en för inkomst af arbete och kapital
uppgjord progressionsskala. Man behöfver härvid endast tänka på,
mänga alllTIännyttiga företag, t. ex .. våra enskilda järnvägar i vårt.
land, hvilka icke läInna någon afkastning å tillskjutet kapital eller
ätminstone luyeket ringa sådan.

Mall frågar sig nu: Hvar finnes nu exempel på en sådan sam
lnanslagning af förnlögenlletsskatt och inkonlstskatt? Hvar finnes den
utomlands? Den nu föreslagna kombinationen af en allnlän progres-·
siv inkolDstskatt samt progressiv förInögenhetsskatt torde finnas ge
Ilon1förd endast i tre kantoner i Schweiz. I en af dessa, Baselstadt,.
äro inkomst- och förmögenhetsskatterna anordnade på ett från 11var
andra fristående sätt, så att progressionen vid inkomstskatten beror
'blott af inkonlstens storlek utan att röna inflytande af förmögenhetens.
storlek, och. progressionen vid förmögeniletsskatten förblir likaså obe-·
rörd, af inkomstens st.orlek. Ett exempel sålunda att en dylik anord
ning kan genomföras.

I regeringens förslag är, såsom förut påvisats, hänsyn icke tagen
till den 'olika skatteförmäga, som dock måste erkännas förefinnas hos
de särskilda skatteobjekten, inkomst och förmögenhet, särskildt den
icke-inkomstgifvande, hvilken väl icke rinlligtvis kan anses böra pä
läggas med progression enligt samma grunder SOIU inkomst. Möj
ligen kan man göra gällande, att, om en pel'son har en tomt, som
han låter ligga obebyggd i luånga år, han då bör betala för icke-
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inkomstbringande förnlögenllet. Mell nlan bör ä andra sidan icke
låta blicken skymmas af ett sådant enstaka exempel. Det vanligare
fallet är, att kapital till följd af ogynnsamnla konjunkturer icke för"

tillfället kan på ett inkomstbringande sätt placeras. Dessutom har
man beträffande fastigheter nog för afsikt att kOlnma l1led en värde
stegringsskatt, sonl då också kommer att drabba dessa för tillfället
icke-inko111st.gifvande förmögenhetsobjekt.

Af det ofvan anförda torde franlgå, att den af finansministern
önskade enhetliga direkta skatten, »grundad ~ den af inkomst och förmö
genhet beroende skatteförmågan», icl'.e är nödvändig för ernående af
det åsyftade Illålet: ell rationell tyngre beskattning af den del af
·inkontste·n, son1 kunde betraktas såsom fonderad. Tvärtom synes det
rättvisa krafvet på hänsyn till den olika skatteförnlågan hos inkomst
och olika slag af förmögenhet härvidlag fått vika för - såson1 i

. statsverkspropositionen anföres - »enkelhetens skull» saInt för det
öfvervägande forInella intresset att erhålla en enhetlig direkt skatt.

Det har äfven samtalsvis anförts, att det skulle föreligga ännu
ett skäl, nän1ligen att Iuan gen0111 denna anordning skulle kunna
uppnå det, att taxeringslängderna icke vidare blefve offentliggjorda,
en teknisk ~vårighet, sonl dock skulle kunna undanröjas genom en
kungl. proposition om förbud nlot offentliggörande af taxeringen till
förmögenhetsskatt. En sådan proposition torde väl ändock haft stora
utsikter att gå igenonl' i kamrarna.

De två i den föreliggande propositionen (sid. 146) anförda exelnplen,
från Dannlark och Preussen, visa ock, hurusonl förmögenhetsskatten
i dessa länder. är anordnad såsonl en fristående skatt och med en
rent proportionell skattefot. Om jag icke är alltför illa underrättad,
skulle ja~ tro, att de för Dannlark anförda olika procentsatse~na för
olika förmögenhet endast beteckna skattelindring för mindre förlnögen
heter under 30,000 kr., på enahanda sätt som vid vår inkomstbevill
11ing skat.telindring äger rum ända till 1,800 kr. inkomst.

Jämväl dessa exenlpel nlåste väcka betänkligheter nlot ett god
kännande af en på af kungl. maj:t föreslaget sätt anordnad progressiv
förmögenhetsskatt.

Och härvid måste man göra ytterligare en invändning, nälnligen
lnot fin ansnlinisterns uttalande, att det vore principiellt riktigt, att
förmögenhetsskatten anordnas efter en progressiv metod. Öfverty
gande skäl härför synas icke vara anförda i den kungl. propositionen.
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I utlandets lagstiftning är denna fråga tvärtolll l1lycket omstridd; nå
got SOlll omedelbart framgår af de olika sätt, hvarpå förnlög.enhets
skattet:! därstädes är anordnad, nälnligen endast i några fall progressiv
l1len eljest proportionell. Betecknande i detta hänseende är, att intet.
större land vågat sig på den nu föreslagna nyheten att jänlte en
all11tän progressiv inko11tstskatt pålägga progressiv för11~ögenhetsskatt.

Det är endast två kantoner i Schweiz, hvardera nlerl endast omkring
300,000 invånare och nled lokalt afvikande förhållanden, sonl kOlllmit.
med denna skattefornl, lllen ingen af de större kulturstaterna har
vågat sig på den.

Att frågan ingalunda är så enkel och själfklar, sonl i den kungl.
propositionen göres gällande, påvisas äfven i en uppsats i Inarshäftet
af Ekonomisk tidskrift, författad af en af vårt lands auktoriteter på
0111rådet, professor D. Davidson. Jag ser, att professor Davidson
själf är närvarande. Han lllå förlåta, att jag anför hans ord. Han
franlbåller tvärtom, att spörsnlålet är mycket djupgående, och uttalar
därom följande:

»Anledningen till denna villrådighet (nlellan progressiv eller pro
portionell skattefot) sammanhänger med bristfälligheten i 1110tiveringen
af förnlögenhetsskatten. Teorien har hittills haft 111ycket svårt att
ange denna skattearts raison d'etre. Med sådana alllnänna fraser,
som att inkonlst ~f fÖflnögenhet representerar en högre skatteförinåga
än inkonlst af arbete, konlIner man ej långt. Det 111åste utredas~

hvarför och i hvilken grad detta är förhållandet. Äfven socialismen,
S0111 gäl~na skulle se statens beskattningsrätt använd för att öfverflytta
all förmögenhet till staten, kan ju såsom stöd för detta sitt syftes
förverkligande godkänna nämnda lllotivering.»

Detta sakkunniga uttalande ställer alltså l1ela förmögenhet.sskattens
berättigande under debatt

Jag öfvergår härnled till en punkt i förslaget., hvilken, särskildt
med hänsyn till förnlögenhetsskattens anordning såsonl progressiv
skatt, innebär en nlycket viktig princip. Den kungl. propositionen
är - dock utan något anfördt bevis för riktigheten däraf - byggd
på förutsättningen, att fonderad »inkomst» kan bära ell skattebörda~

som llled en tredjedel öfverskjuter skatt.en å inkomst af arbete.
Till en början Inå annlärkas, att enligt förslaget äfven förmögenhet,

som ieke länlnar någon inkomst, utan vidare anses äga salllma högre
skatteförmåga SOlll fonderad »inkomst».
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Den hufvudsakliga anmärkningen riktar sig enlellertid däremot~

att till följd af för hög afkastningsberäkning berörda utgångspunkt~

att förnlögenhet och inkolnst af förlnögenhet har en tredjedel större
skatteförinåga än inkonlst af arbete, icke blifvit i förslaget upprätt
hållen,. Därigenonl att all förnlögenhet skall beräknas lämna afkast

ning af 5 procent följer nänlligen, att för. förnlögenhet, hvarå verk
liga afkastningen understiger 5 procent, den antagna högre skatteför

mågan kommer att tagas i anspråk lned lnera än en tredjedel.
Lättast torde detta klargöras genom några exempel, hvilka jag för

att skarpare åskådliggöra tar så enkla SOIU nlöjligt. En aktie å
1,000 kr. ger 150 kr. i utdelning; dess noterade värde, sonl skall

läggas till grund för besl{attningen, är t. ex. 4,000 kr., hvilket värde
för förnlögenhetsskattens utgörande beräknas gifva 5 procents afkast
11ing :;::= 200 kr. Tredjedelen däraf upptages till taxering == kr.
66: 67. Hela det till inkol1lst- och förlnögenhetsskatt taxerade be
loppet blir sålunda kr. 216: 67. Enligt principen onl en tredjedels
större skatteförmåga borde i det ifrågavarande exemplet det taxerade
beloppet stannat vid 200 kr., hvilket belopp nled en tredjedel öfver
stiger en inkomst af arbete å 150 kr.

Man behöfver dock icke säsonl i nälnnda exelnpel gå ut ifrån, att
beskattningsobjektet har kurs öfver parivärdet. Det anln·ärkta lniss
förhållandet äger nämligen rum äfven i fråga onl tillgångar med

endast parivärde, såsom obligationer, inteckningar, belopp innestående
i spar- och affärsbanker 111. fl. I regel, och hvad beträffar upp- och
afskrifningsräkningar alltid, understiger ju bankinrättningarnas inlå
ningsränta 5 procent.

För exenlpelvis 3,000 kr., insatta å upp- och afskrifningsräkning,
lItgör ett års ränteinko1l1st, beräknad efter 2 1/ 2 procent, kr. 75. Ioell

för förlTIögenhetsskatten beräknas emellertid nänlnda kapital afkasta
kr. 150, bvaraf 50 kr. upptagas till taxering. Hela det taxerade

beloppet blir alltså 125 kr., hvilket betyder, att skatteförmågan
skulle ä denna ränteinkolnst af 75 kr. vara två tredjedelar större, än
0111 beloppet utgjort inkolTIst af arbete.

Likartadt blir förhållandet med besparingar, innestående t. ex. i
postsparbanken (3,6 procents ränta) eller placerade i svenska statens
obligationer (3,6 procents rällta) eller alllllänna hypoteksbankens svenska
obligationer (till största delen 31/ 2 il 4 procents ränta).

I de anförda exemplen äro beloppen så små, att man däraf kunde
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103,164~000

333~078,OOO

205,327,000.
110,600,000

251,002,000'
103,229,000

66,846,000
973,494,000

få föreställning, att ifrågavarande beräkning af för hög afkastning icke
skulle nlycket betyda.

Ser 111an därelllot på totalsuminorna för hela riket af det kapital
(oafsedt fast egendom), sonl sålunda beskattas efter högre afkastlling
än den verkliga, torde uppfattningen blifva en annan. Uppgift å allt
det kapital, sonl gifver lä.gre afkastning än 5 procent, torde icke
kunna erhållas, men jag vill nämlla några siffror, hälntade från dell
officiella statistiken.

I rikets sanltliga sparbanker innestodo 3
1
/ 12 1908 kr. 713,551,000

» postsparbankell »» 46,422,000
» affärsbankerna innestodo 31/12 1908:

å sparkasseräkning................................................ »

» upp- och afskrifningsräkning.......................... »

» löpande räkning »

» deposition och kapitalräkning........................ »

Enligt propositionen (sid. 202) uppgick samnlan
lagda beloppet af aktiebolags och solidariska bank-
bolags kapital:

11led ingen vinst (eller förlust) tilL.................... »

. » till och med 4 procents Vil1St »

öfver 4 till OCll 11led 5 procents vinst... »

Allll1änna hypoteksbankens svenska obliga
tioner (räntefot 31

/ 2 a 4 procent) uppgingo
3

1
/ 12 1909 till , »

Af svenska statens 3,6 procents obligationer
beräknas vara inOnl landet placerade om-
kring .....» 40,000,000

SU111lna }{r. 2,946,713,000

Endast dessa siffror uppgå alltså till bortåt 3 1'1~illiarder kr. Till
denna kategori höra dessutom bland annat alla de nlillioner i form
af obligationer, inteckningslån n1. In., hvilka löpa med lägre ränta
än 5 procent.

Det är visserligen svårt att draga någon slutsats, huru stor del
'af nationalförmögenheten skulle, med tillälnpning af det kungl.· för
slaget i denna del, bli föremål för en för hög afkastningsberäkning.
Men sammanställas de siffror, jag ofvan anfört, lned dels totalSU111!nall
för hela riket af taxeringsvärdet å fastigheter (enligt 1908 års taxe-
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ring), 6,865,500,000 kr., dels ock det i proposition~n (sid. 196) approxi
Illerade, beskattning underkastade totala förmögenhetsbeloppet af 6
milliarder kr., synes det antagandet ligga nära till hands, att beträf
fande en stor del, kanske största delen af den förmögenIlet, sonl
skulle drabbas af förnlö"genhetsskatt, ell genolnsnittsberäkning af 5
procents afkastning är alldeles för hög. Men redan detta är ju en
Drättv.isa, och den skärpes ännu mer därigenoln, att denna för IlÖgt
beräknade afkastning beskattas progressivt.

Det en/da rättvisa synes vara, att den verkligen åt1~jutna. inkomsten,
bort läggas till gru1~d för förrnögen7~etens uppskattning. I l~var}e

[all borde 11Lan, då en genomsnittsafkastning föreslås, tagit hänsyn,
till de, e1(~ligt hvad ofva1~ visats, verkligen existerande afkastnings

[örhålla'1~de'na.

Hvad särskildt fastigheter angår, har man ju i det kungl. förslaget
frångått gällande genolnsnittsberäkning i fråga om fastighets afkastning.

Man vill öfvergå till själfdeklaration. Det är ett n1ycket stort
framsteg. Jag delar icke de betänkligheter, som framställts, att jord
ägaren icke skulle kunna lära sig beräkna, hvad hans inkomster gått
till. Sanlnla inVändning gjordes för 8 år sedan, då själfdeklaration
infördes i Tyskland. Jag tviflar icke på, att våra jordbrukare kunna
llläta sig med de tyska, och det kOlnmer att gå lika bra här. Jag
llåller före, att det ligger ett uppfostrande 1l10ment i att en gång
hvarje är sätta sig vid skrifbordet och räkna ut, hvacl IDan haft i
inkomst. Själfdeklaration hafva vi fått, men det ser ut, som om re
geringen med ena handen tager tillbaka, hvad den gifver med den
andra, då beträffande förlnögenhetsskatten en till 5 procent beräknad
afkastning skulle läggas till grund för beskattningen.

Jag kOffilner nu till den konstitutionella sidan af förslaget. Den
berör endast indirekt nationalekonomien, men vid en så viktig skatt
som denna är det nödVändigt, att man fäster hufvudvikten vid den
sidan af saken. Vi stå här inför en ny och dessutonI ingalunda klar
och erkänd beskattningsprincip, genom hvars tillämpning ej Inindre
redan progressivt beskattade objekt åläggas väsentligt ökad skatte
tunga, utan" äfven helt llya objekt dragas in under sanlma beskatt
ningsfornI.

Pä det allvarligaste måste härvid beaktas,. att ett beskattningsom
rAde af ofantligt m~cket större räckvidd än inkomstelI öppnas i
och med förmögenhetsskatts införande. Härnled är man nämligen
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inne på en beskattning af landets sparade kapital, nationalförlnögen
heten såsoln sådan, till stor del bestående af tidigare beskattade in
kon1ster. Det ligger alltså en mycket större fara däri, att förmögen-
hetsskatten skulle vara förenlål för gemensam votering, än att inkomst
skatten är det. Ty hur långt man än i franltiden skulle vilja drifva
ill:komstskatten, kan man ju icke kOlnnla längre än att pålägga in-o
komstskatt nlotsvarande 100 procent af inkomsten, det vill sä.ga hela.
inkomsten för ett år.

Såsonl förnlögenhetsskatten är anordnad enligt det kungl. förslaget,_
är det däremot en enkel voteringsfråga att kunna höja denna skatt
långt utöfver hvad inkolllstskatten sålunda högst kan blifva. Det be
höfs ju nämligen endast att besluta att öka den sextiondedel -af den
uppskattade förlnögenheten, som enligt förslaget skall upptagas till
taxering, till en trettiondedel, en tiondedel eller hälften af förnlögen
heten o. s. v. och sålunda i beskattning komma in på onlråden, dit
en inkomstskatt, såsonl nyss nälnnts, aldrig kan nä. Utan att nödigt
skydd skapas, exempelvis genom stadgande af salTIstänlnliga beslut af
kamrarna såsom villkor för införande af oell ändring rörande förmo·
genIletsskatt, . är vägen länlnad öppen för förmögenhetens »socialise-
ring» eller hvad 111an vill kalla en dylik indragning till statskassan,
hvars rätta namn torde vara eller l{unna blifva något annat.

Denna förmögenhetsskattens särställning och egenartade natur att
drabba själfva förmögenhetsbeståndsdelarna såsom sådana utan afse
ende å deras »nyttjbarhet» i ägarens hand (== lnöjlighet af deras
ekonomiska tillgodogörande) ger skatten karaktär mera af el1 ränta
(afrad) till staten,hvilken erlägges för själfva innellafvet af förmögenhets
objekten, än af en ren skatt såsom uttryck för en verklig skatteför
måga hos ägaren. Förn~ögenhetsskatten är-- därför snarast att y"ärn

ställla tned de gamla grundskatterna.
Med fasthållande af denna karaktär af ränta bör därför skatten

icke växla n1ed växlande statsbehof och sålunda icke betraktas oc.h
behandlas såsonl en bevillning.

Såsom varande i öfvervägande grad en objektsskat~ eller i allt
fall 111ed en sådan skatts verkningar måste förlnögenhetsskatten er
hålla en större stabilitet än bevillningarna för att icke verka förryc
kande på nationens ekonomiska bärkraft. Genom förmögenhetsskatten
minskas den icke räntebärande fÖrlTIögenhetens värde med värdet af
det kapital, hvarå skatten utgör räntan. Denna förlust kastas nu
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n1ed ett tag öfver nuvarande ägare. Det bör alltså icke förvåna, att
man vill lnana till varsalnhet, då fråga uppstår om införande af be
skattning af så djupt ingripande betydelse i våra ekonomiska sam
hällsförhållanden.

Utan att här uppställa något progranl, huru en eventuell beskatt
ning af förmögenheten bör Grdnas, lnåste likväl den principiella for
dran uppställas, att frågor rörande införande och ändring af förmö
genhetsskatt skola kunna afgöras endast genom sanlstämn1ande beslut
af båda kan1rarna.

Detta kraf - såsom ofvan erinrats flera gånger framfördt beträf
fande inkolnstskatten - gör sig nu gällande med ännu större styrka
och berättigande.

En förnlögenhetsskatt bör på grund af dess ofvan angifna natur
icke kunna göras till föremål för gemensam votering af riksdagens
båda kamrar.

Det är till den öfvertygelsen, jag har kOlllnlit, och jag bestyrkes
däruti af två viktiga fakta. Det första är, att inon1 riksdagens båda
kanlrar just denna uppfattning gjort sig gällande upprepade gånger
under el1 följd af år sedan 1902; konstitut.ionsutskottet har uttalat
sig i den riktningen, likaså bevillningsutskottet och ett särskildt ut
skott. Men förhållan<dena hafva utvecklat sjg så olyckligt, att dessa
frågor blifvit 111aktfrågor mellan kamrarna oeh sanlmanblandats med
rösträttsfrågan. Detta har förhindrat, att inkomstskatten i rätt tid
undandragits från gemensam votering, och verkat därhän, att vi i af
seende å ej blott budgeten utan äfven djupt ingripande skattelagar
lefva under enkammarsysten1.

Det andra faktum, jag vill åberopa, är, att rundt omkring oss
bland alla kulturstater finnes icke en enda, där skattelagar kunna
afgöras genoln en kalnmares ensidiga besl11t, utan i alla länder; där två
kan1marsystemet finnes, erfordras båda kanlrarnas samstämmiga beslut.

Hvad angår inkomstskatten, inser jag, att någon möjlighet att
hädanefter hafva en annan anordning, än som nu finnes, eller gemen
sam votering, icke har någon ut~ikt att komma till stånd, men", dä
en ny skatt och en så viktig skatt SOln förmögenhetsskatt för första .
gången gör sitt intl:äde hos oss, är det min fulla' öfvertygelse, att
man bör uppbjuda allt hvad lnan kan för att öfvertyga riksdagen,
att man handlar bäst för landet och bäst för vår ekonomiska ut
veckling, om den undandrages från gemensam votering.
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Direktören S. Palme: Vår sekreterare telefonerade till mig i
111iddags och anhöll, att, då jag väckt en n10tion i anledning af de-n
kungl. propositionen, jag måtte i afton tala något OIn denna ~otion.

Då emellertid min motion endast berör en detaljfråga i propositionen,
och då det ju gäller en stor principfråga, som redan berörts af den
siste talaren, vill jag inskränka 111ig till att i största korthet yttra
några ord Oln hvad _nlin nl0tioll innehåller.

Jag hemställer i lllotionen om sådan ändring af 5 § 2 mom. f)
l det vid kungl. lnaj:ts proposition n:r 88 till innevarande års riks
dag fogade förslag till förordning om inkomst- och förmögenhetsskatt,
att lifförsäkringsanstalt frikallas från inkolllstskatt för den del af sin
behållna inkomst, som anstalten använder för återbäring till försäk
ringstagare _eller afsätter för framtida återbäring till dessa.

Såsom herrarna veta, kallas de afgifter, som lifförsäkringsbolagen
upptaga af sina kunder, prenlier. Lifförsäkringspremierna bero af
tre faktorer: dödligheten, räntefoten och det tillägg, som måste gö
ras för att möta omkostnaderna. Man måste välja sådan dödlighets
beräkning, räntefot och kostnadstillägg, att de premier, bolagen bära
upp, ovillkorligen räcka till och lämna öfverskott. - Det är detta öf
verskott, som det gäller; det är detta öfverskott, som återbäres un
der den vilseledande benämningen vinst. Antag att en person har
en affär i Malmö och skall betala ett belopp där. Han skickar 100
kr. till en affärsbyrå därstädes och säger: Gör mig den tjänsten att
sköta onl affären och skicka åter, hvad" SOlll icke åtgår. Sedermera
får han en redovisning från byrAn, hvari lneddelas, att 85 kr. åtgått
till affärens uppgörande, och att byrån tagit 5 kr. för sitt besvär.
Öfv'erskottet 10 -kr. får han -tillbaka. Hvad skulle ni säga, mina her
rar, om taxeringsmyndigheterna i Malmö sade till affärsbyrån : Ni
skall skatta för de 1O kr.~ sonl ni skickat tillbaka till eder kund i
Stockholnl? Annat är det icke, sonl göres med vinsten i lifIörsäk
ringsbolagen. Vi taga emot ett ~elopp, som den försäkrade vet vara
för stort, och sonl vi veta vara för stort. Vi sköta om affären för
honom, våra omkostnader äro billiga, vi taga ett: litet belopp, som

. våra aktieint.ressenter skola hafva;- och så gifva honom, den försäk
rade, tillbaka återstoden.

1.873 års bevillningsutskott yttrade: »Då såväl ränte- och kapi
talförsäkringsanstalterna, h~araf åtskilliga numera fin;nas inrättade i vårt
land, S0111 sparbankerna, ehuru på skilda vägar, verka för ett lik-
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artadt ändamål och ingendera afse någon vinst för inrättningens egen,
räkning, och då det lnåste ligga i statens välförstådda intresse att
underlät.ta och befrämja de förras samhällsnyttiga verksalnhet lika
väl sonl de senares, har det synts utskottet, att samma skäl, llvilka
föranledt sparbankers befriande från inkolnstbevillning, påfordra till
försäkrandet af en dylik förmån åt ränte- oell kapitalförsäkringsan
stalterna~.

Hvarför nän1nde 1873 års bevillningsutskott icke något onl litför
säkringsbolag? Jo, därför att vid den tiden, då detta utlåtande skrefs,
fanns icke i Sverige något lifförsäkringsbolag, som delade ut vinst,
till försäkringstagare utan särskildt förhöjda preinier. Först år 1873
genomförde ett bolag - nänlligen Thule - detta, och, då den iden
väl komlnit fram, gick den öfver hela linjen. Numera finnes det icke
något svenskt lifförsäkringsbolag, där icke aktieägarnas utdelning är
begränsad, och där icke öfversKottet mer eller nlindre fullständigt
gål~ till försäkringstagarna.

Det finnes, onl man så vill, två typer af lifförsäkringsbolag: de
ölllsesidiga och aktiebolagen. De förra äro befriade från att beskat
tas för detta sitt öfverskott, sonl de 'gifva tillbaka till försäkrings
tagarna. Det afkunnades för några år sedan en kungl. maj:ts donl
angående ett önlsesidigt allmänt lifIörsäkringsbolag, som blef befriadt
från sådan beskattning, men aktiebolagen äro skyldiga betala skatt,
ehuru de hafva mer eller mindre begränsad utdelning till aktie
ägarna, så att de äro fullständigt oberoende af lIvad som göres med
öfverskottet.. Det går t.ill försäkringstagarna.

Jag nämnde, att lifförsäkringsprenlierna bero på dödligheten och
räntefoten. Dessa faktorer ingå i lifförsäkringsbolagens grunder.
Dessa grunder fastställas af kungl. maj:t efter granskning· af försäk
ringsinspektionen. Nu kOlnnler det ett bolag och vill hafv-a ändring

,i dessa. grunder oell visar kanske hän på, att de äldre beräknings
grunderna lämnade för stort öfverskott. Nej, säger in'spektionen, ni
måste behålla edra grunder nled deras läg~e räntefot och större dödlig
hetsberäkning, så att ni stå på säkra sidan, OCll kungl. maj:t bekräf
tar, att bolaget skall räkna nled dessa faktorer, som gifva stort öf
verskott. Då sålunda kungl. maj:t bestämmer, att bolagen skola
räkna nled sådana faktorer, sonl nästan matematiskt bevisats skola
gifva ett rätt stort öfverskott, och då detta öfverskott eller denna
vinst, SOlll helt och hållet återgår till försäkringstagarna, därefter be-
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skattas, sa ar detta något, som från lifförsäkringsbolagens sida anses
olämpligt och orättvist, och· det är därför jag väckt en Inotion i
änlnet.

Till hvad jag sålunda i korthet antydt skall jag be att få säga
ännu en sak. Det är, att 111an aldrig bör införa en beskattning, där
genolll ett kringgående den beskattade kan undgå beskattningen.
Och det finnes icke något, sonl är lättare än för ett lifförsäkrings
bolag att konlnla fritt från denna beskattning, onl det vill. Det kan
arrangeras på många sätt, t. ex. gen0l11 att utdebitera olika prenlier
för hvarje år. Men det blir obekvänlt för bolaget och svårberäkne
ligt för försäkringstagarna och taxeringS111yndigheterIla, lTIen det kan
göras, äfven onl det är obehagligt att nödgas vidtaga en sådan åtgärd.

Då här äro 111ånga riksdagsnlän sarrllade, har jag velat begagna till
fället att inför dem nänlna några ord Oln min nlotion och ber, att her
rarna måtte studera de bilagor, som åtfölja densanlilla. Däribland
finnes ett utalande, SOIll är afgifvet af förSäkringsinspektionen, och
hvari sanlina åsikter förfäktas, sonl jag här vägat. franlställa.

DOlllänintendenten E. A. Lindblad: Då jag i sanlråd nled åtskilliga
landtmän i båda kanlrarna väckt en lllotion i ämnet, har jag på upp
111aning nu velat yttra några ord nled afseende å de af oss fram
ställda synpunkterna.

0111 man hyllar den principen, att svårigheterna blott äro till för
att öfvervinnas, och lnan anser, att en tanke, konsekvent genonlförd
på papperet, är viktigare än en praktiskt arbetande skatteförordning
ute i lifvet, då anser jag, att 111an bör taga den jordbruksbeskatt- ~

ning, SOl11 föreligger till riksdagens bedönlande och beslut. Men jag
nödgas såsonl ganlIllaI jordbrukare och icke oerfaren i uppskattning
af, bland annat, kronans domäner inlägga en bestänld gensaga lnot
att detta beskattningssystem är riktigt eller kommer att verka till
nytta för jordbruket eller för vårt land. Jag tviflar icke på, att detta
noggrannt genolTIförda, ja, ängsligt uppställda skattesystem har goda
förebilder såväl i Preussen som i Dannlark, lnen jag tror, att ll1an
förbisett två saker. Jag känner icke fullt jordbruksförhållandena i
Tyskland~ men, onl jag får dönla af hvad man ser på en hastig resa
mellan Sassnitz och Berlin, är jordstyckningen i vårt land mera ge
nomförd än i Preussen. Och onl vi skärskåda förhållandena i Dan
mark, så tror jag, att, med kännedom 0111 att Danmark ic)e har in-
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dustri i större utsträcknillg, filan där skall kunna finna taxerings
myndigheter, 'sonl blifvit lnera honl0gent samnlansatta, än hvad våra
nu existerande och framdeles kommande taxeringsmyndigheter skulle
blifva. Det är kändt, att industrien mer och mer flyttar ut på lands
bygden~ och, då den där vinner terräng, kan nlan tänka sig, att, äfven
OID, såsom finansministern framhåller, jordbrukets synpunkter blifva
representerade i taxeringsnlYlldigheterna, de dock icke där skola göra
sig så gällande, att de komma till sin rätt, utan det kommer fastmer
att illträffa, att i de industriidkande trakterna jordbruket kOlllIner i
lllinoritet; sakkunskapen blir då till finnandes så att säga blott på
papperet, ej i besluten.

Då jag hörde inledaren upprepa de argulllent, SOlll återfinnas i
den kungl. propositionen, måste jag tänka, att, Olll han såsom lands
kamrerare i ett annat län, där det finnes ett större antal kronodomäner,
velat uttala ett på egen erfarenhet grundadt omdöllle, det knappast
skulle gått i den ·riktningen, att den särskilda, redan nu lagbestälnda
taxeringen af kronoarrendatorer verkar nöjaktigt. Tvärtom måste
den, som följt nled sådan taxering, erkänna, att den fungerar allt
annat än väl, just därför att det nlöter i verkligheten så stora svå
righeter att genolnföra en fullt klar och rättvis jordbruksbeskattnil1g,
fotad på verkliga årsinkolTIster. Hvarje jordbrukare, SOlll sitter i
en taxeringsnämnd, erkänner, att detta stadgande är i hufvudsak en
beställllIlelse på papperet, som mycket ojämnt följes. Då nlan be
tänker, att lnan för arrende förr i tiden Ilade nägot, S0111 kallades för
hälftenbruk och tredjedelsbruk på vissa trakter, har man nunlera all
.mänt frångått sådant, därför att systemet icke fungerade till belåten
het. Jag kan pävisa synnerligen nlånga fall, där jordägaren aldrig
fick rättvis valuta. Olll man nu så godt SOlll undantagslöst gått från
detta system, som dock skulle vara fotadt på fullt genomförd rätt
visa llledelst beräkning af utsäde och afkastning, tror jag det vara
orimligt, att nlan, om staten nu vill utkräfva en procent, kanske två,
i inkolnstskatt af jorden, då går till ett urmodigt heräknings
system, SOlll varit infördt i arrendevag men öfvergifvits. Beskattningen
till kyrka och präst utgicl{ ju också fordoln SåSOlll »tionde», l1varaf
nu i är sista resten torde tas bort. Man skall icke stirra sig blind
på att lnan vill uppnå en matematisk rättvisa, utan jag tänker 111ig,
att jordens afkastning och hvad SOlll däraf skall beräknas såväl för
den enskilde som för kronan bör baseras på genomsnittsberäkni1~[J.
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Det är icke 0111Öjligt för en praktisk jordbrukare att säga, hvad en
jord gifver, det sl{ola de flesta jordbrukare icke taga fel på. Men
skall man gå efter deklaration, får lnan ju ta llppgift,erna snart sagdt
hurudana de än äro. Ifvar och en, som förstår sig på bo~föring,

vet, att. 111an kan föra böcker på tio olika sätt.. Om lnan så skall
bearbeta de uppgifter, SOlll 11U biläggas propositionen, och S0111 tjäna i
stället för deklaration, tror jag, att äfven taxeringsll1yndigheterna i
olika orter kOlllina att verkställa beskattningarna på tio olika sätt.
Hvilket är då det rätta? 0111 111an återigen fastställer ett taxerings
värde efter köpe8kill-ingel~ - och det är ytterst den, som blir regu
latorn -, har lnan dock en absolut säker grund att stå på, och efter
den kan man sedan göra en så pass rättvis genonlsnittsberäkning
SOIU öfverhufvud är 11lÖjlig. Den verkar också lnera till nytta för
jordbruket än mer eller n1indre lllinutiösa 'årsberäkningar, och den
nledför, att jordbrukare, son1 tiu vant sig vid detta system, vet, hvad
:han skall betala till kronan, OCll äfvensä alltjämt hetalar något. Jag
t.ror, att den forInen för beskattningen- af vårt jordbruk böra vi bibe
hålla, men att inlåta sig på angifvandet af s. k. verkliga inkomster
vill jag varna för, ty den konln1er att' gifva 111indre och icke n1era.,
den kommer ock att franlkalla split och oreda och ojämnhet inom de
olika taxeringsdistrikten.

Hvad SOIU nu drifver fran1 hela denna sak, är tydligen det, att
rnan säger, att här är det icke den verkliga inkonlsten, sonl ligger
till grund, utan blott en beräknad.' Då frågar jag: Tror någon då, att
sedermera för flertalet af våra jordbrukare det går att få fram den
verkliga inkolnsten, då det alltjämt är en mängd inkomster, S0111 fort
farande lnåste beräk1~as? Bland annat 111åste bostaden värdesättas.
Var god bedönl, huru ett corps de logi, t. ex~ slottet på Kaggeholm,
skall räknas i hyresvärde. Oln detta skall minskas nled hvad under
llållskostnaden och värdeminskningen å byggnaden gäl' till, tror jag,
att man skall kunna påvisa, att ägaren icke kan beräkna mycken in
kon1st eller nytta af slottet.

Om vi öfvergä till det nlindre jordbruket, så finna vi, att den af
kastning, det lälnnar, i de flesta fall åtgår till jordbrukarens eget
hushåll, men den skall också blifva föremål för beräkning. Huru skall
han slutligen göra upp sitt inventariekonto vid årets början och slut?
Om, såSOln bekräftas af erfarenheten, det varit så, att i fjor hans
kor varit värda 300 kr., lnen värdet i år gått ned till 175 kr. i ge-
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nonlsnitt, kan endast denna evalvering af in- och utgående inven
tarier äta upp större delen af ärsvinsten. Då nlan begär, att taxe
ringsmyndigheterna skola noggrannt genomgå dessa uppgifter, så t.ror
jag, att, äfven om bestämmelsen kommer att stå på papperet, de i
alla fall komma att göra då som nu, de resonera: ingen kan af de
länlnade uppgifterna, sonl bli ofantligt växlande till sin llppställning
och sitt jllnehåll, fä fram något verkligt resultat, utan det blir bäst.
att »pä höft» fä en siffra; den ene jordbrukaren anses böra betala
en procent al taxeringsvärdet såsom lälilplig inkomst af jordbruks
driften, den andra åter, SOIU sköter sig bättre, taxeras till två pro
cent; den tredje,som har allra bästa inventarier och· djur, får betala
tre procent. Så är förhållandet redan nu med den af kungl. maj:t
mycket beprisade inkomsttaxeringen af kronodonläner, och det vore
skäl, innan man grundar all inkomstbeskattning -till staten af jordbruk
på det sättet, att man något synade den nuvarande likartade inkomst
beskattningen af kronans domäner i sömmarna och franl1ägger fak
tiska result.aten, ty de äro ingalunda uppnluntrande.

Det är att märka, att vårt land har ungefär 500,000 bruknings
delar, hvilka, dock icke alla nu äro själfständigt taxerade. Af de till
ett antal af 150,000 uppgående torp och a.ndra jordlägenheter är det
blott ett mindre antal, som taxeras. On1 de nu alla taxerades, så
skulle enligt de arealuppgifter, SOlll återfinnas i den officiella statisti
l{eI1~ icke mindre än 450,000 af denna halfva lnillion falla nedanför
det }) 10,000 kr. taxeringsbelopp», sonl nu lnedför skatteplikt..
Det är sålunda blott de 50,000 brukningsdelar, som öfverstiga 10,000
kr. taxeringsvärde, hvilkapå något sätt nu äro föremål för inkomst
beskattning. Alla de mindre måste för att få beskattningsba.r inkolllst
enligt nu gällande. inkonlstskattelag lämna minst 1,000-2,000 kr.
inkonlst. Därvid äro 800 kr. fria, förutsatt att man medgifver, att
äfven jordbruket tillerkännes samma skattefria belopp son1 andra,)
Om 11lan då beräknar ett jordbruk n1ed 10,000 kr. taxeringsvärde
till 600 kr. inkomstbeskattning, är det ju tydligt, att detta i själfva
verket motsvarar. 1,400 kr. i afkastning. Däraf slipper jordägaren
att skatta för 800 kr. men skall betala till staten inkonlstskatt efter
600 kr. Af all landets jord är det blott ett 50,000-tal bruknings
delar, som komma öfver den gränsen.

Nu medgifver jag, att det nya förslaget är uppställdt efter andra
grunder. Enligt detsamma skall n1an skatta 0,4 procent, 0111 man har
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en inkonlst af 900 kr., och så stiger det undan för undan. Jag me
nar dock, att vår ganlla inkolnstskatteförordning är lika väl ägnad
att gifva en rättvis beskattning, om man blott icke föresätter sig att
» sila mygg», ty det är den icke lämpad för. Man bar nled den blott
velat konlnla åt de större, de något betydande inkomsterna, sonl löna
sig att ta rätt på. Jag tror, att det är det rätta, ty ingen må inbilla
sig, att nlan tar reda på hvarje 50-krona i inkomst. Det är omöjligt,
och det vore olyckligt, om vi kOnllTIe därhän. Skulle vi gå så långt,
att vi skulle väga, hvad våra arbetare på landsbygden, våra stat..
drängar hafva i inkomst, kunde det nog hända, att en och annan
kon1me upp till 800 kr., men jag tror, att det vore olyckligt, Oln
111a.ll skulle på detta sätt väga dem på skattevågen och låta äfven
landtarbetaren kanske af sina små inkonlster lämna någon krona i
skatt till staten. Man skall akta sig för att, SOIU jag här säger, »sila
111ygg». Den direkta statsbeskattningen bör gå ut på att få fram in
komsterna af någon betydenhet, och därvid är enligt min mening vår
gamla beskattningsform vida att föredraga.

Jag har i min motion gått lned på, att man skulle kunna använda
det kungl. förslaget såsom komplelnent och kontrollåtgärd, bvarmed
Ulan lTIöjligen skulle kunna träffa inkomster, där de i någon betydande
gra~ öfver.. eller understiga den annars fastslagna 6-proeentsberäkningen.
Där det förekonl111er tillfälliga inkonlstkällor af någon betydenhet, så
sonl skogsbruk, försäljning af lera eller grus, större fisken m. nl.,
kan det vara bra att hafva en sådan kontrollerande bestänlnlelse,
onl nlan vill kOn1111a åt de inkolnster, som verkligen öfverstiga 6
procent, ty det finnes nog landtbruk, där detta förekomnler. Ur den
synpunkten ville jag rösta för. att den i kungl. förslaget genomförda
tanken finge undantagsvis tillänlpas, där man hade absolut påtagliga
fakta att stödja sig på. Men att bryta den galnIa uppfattningen, där
111an dock slagit fast, att kronan kräfver en genonlsnittsskatt, beräk
nad å 6 procents afkastning af alla jordbruk lTIed nlinst 10,000 kr.
taxeringsvärde -, anser jag vore lllindre lyckligt..

Hvad som drifvit franl detta, är den onlstäl1digheten, att de större
jordbruken i regeln icke afkasta 6 procent, allra minst de som lämna
arrende. För flera år sedan väckte jag en motion, att man skulle
dela upp 6-procentsafkastningen i två delar: vissa procent däraf
sku.lle drabba jordägaren för arrendebeloppet, en annan del äter ar
rendatorn, därför att det är den senares inventarier och' arbete, sonl
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.också borde beskattas.. Det är tydligen orättvist.,· att båda dess'a delar
skola tynga ·på jordägaren, allra helst då det gäller större gods, där
jordägaren oftast får endast 4 procent i arr~nde ,nlen tvingas att
·deklarera· efter 6; procellt. Med' den stigande progressionen kan.: han
sällluda 111ången gång' fä betala. oskäliga belopp ..

Man kan reglera förhållandet nlellan jordägaren och, arrendatorn

på det sätt, att arrendatorl1 får" betala en ,viss' del af den efter 6
pro~ent beräknade" jordbruksvinsten. I ll1in nl0tion föreslår jag, att
taxeringsnänlnden skulle" vara skyldig angifva, huru; stor' del af den'
efter 6· procent. beräknade' jordbruksvinsten' skulle' drabba jordägaren,

·OCll buru stor del skall' gäldas af arrendatorn. Kan" nlan på detta·
sätt med det gamla beskattningssystemet, .SOlll här' vuxit sig fraIn,

få ,en rättvis 'beskattning,. tror jag, att det vore bättre. Jag tror
.också, att det i allnlän'~let är' lyckligare, 0111 nlan ställer sig på natio~

nell. grund, där·' Iuan står fast, än' att nlan' stirrar- sig' blind på ut"
ländska exenlp'el. Vi, 11afva haft denna beräkningsgrund sedan år 1902,

och den anknöt' sig till gallIla beställlmelser. Hade-' icke- riksdagen
.då· velat lösa problenlet så, SOl11 skedde,. så hade enligt nlin åsikt vi i
·d·enna stund icke .. l1aft: .hvarken själfdeklaration .eller. inkomstskatt.
.Det är också'~ ur den: synpunkten jag .tror, att vi .icke-> nu skola' kasta
bort.. det,. som vi dock icke hafva haft. längre än' under" 8· år~ Det
.är- sannerligell ej ännu förbrukadt, det duger fullt' så·bra SOIU något
utländskt S)Tstell1.-

Kall11narrättsrådet J. Östberg: Äfven jag tillhör' denl, sonl an-·
lnodats att här redogöra för· en:· väckt n10tion, filen, innan' jag kom
filer' in p'å den, skall jag .be; att få göra några anmärkningar'vid hvad
SOln förut sagts., .. ,

Inledaren franlhöll" att nlan nu. konlmit därhän, att Ulan kan' fullt
l~ationellt ordna. inkomstskatten till. staten utan: att hehöfva" taga hän-o

syn till' bestänlmels.erna OUl valrätt och. valbarhet och äfven låta be
villningen: sjunka '. till att. blifva' en kOIDll1unalskatt i visst afseende

{)ch .en grund för kOffill1unalskatten. i andra' afseenden. 'Denna' lnöj
lighet har ju dock: strängt taget alltid stått öppen, sedan Ulan' ordnade
inkomstskatten säsoln fristående .. skatt.. Det har endast- varit fråga
-om hvilket. inkomstbelopp man' genon1 inkonlstskatt' skulle upptaga,
{)ch on1. man sk.ulle till detta inkomsthelopp' lägga en skatt på fast
egendom såsom· sädan. Med - denna fråga' salnlnanhänger därelnot

10
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icke, huruvida staten vid sidan häraf skulle bibehålla' denna bevill
ning eller- dis'ponera -bevillningen till förnlån för vissa slag .af kom-o
llluner.

. I·sto·rt sedt saulmanhänga emellertid nog frågorna och sanlInanhänger
l}(~]a skattesysteInet, ty det är att märka, att. skatten till kOll11nunen är i
regel' mer än dubbelt så st.or som den, som utgår till staten, och att

. ·således grunden för den 'komlllunala beskattningen har långt större
räckvidd, än hvad frågan aln· den statsliga beskattningen enbart .har~

Det är därför enligt luin åsikt icke lämpligt, att lnan icke 11U gör
sig reda för, huru den konlmunala beskattningen, som är ~den' vikti
gaste, skall ordnas" då .Ulan går till att ordna på en delvis annan
grund 'skatten till staten.

'Hvad beträffar den grun'd,- som föreligger' i den kungl.: propositio
nen, är. det en utvidgning af inkomstbegreppet, man tagit upp fr'ån
den ,nuvarande förordningen. Därtill har l11an lagt en förnlögenhets
skatt,och vidare inför. man ett annat sätt fÖI~ aktiebolags och solida
riska bankbolags beskattning.

Det utvidgade inkomstbegreppet är i flera afseenden 'lnera onlfat
tande, än hvad som hittills förekommit,' OCll särskildt föreslås, att
inkomst, af jordbruksrörelse m. 'nl. samt inkomst af annan fastighet
än ' jordbruksfastighet skall uppskattas till sitt verkliga belopp.' Den
föregående talaren berörde de svåriglleter, som därvidlag skulle före
kOlllnla beträffande jordbruksfastighet. Det ä~ j u ock så. .

Hvad inkolllst af annan fastighet beträffar, är det enkelt att upp
skatta den. Vid inkomst' af jordbruk OCll skogsbruk 'äro svårighe
terna stora, lllen oöfvervinneliga' torde de dock icke vara. SåS0111

här - päpekats, verkar den nuvarande inkonlstskatten för' jordbruket,
att den är för hög för stora och medelstora fastigheter Inen i säkerli
gen för liten beträffande de slnå fastigheterna, där jordbrukarens eget
arbete är så proportion.svis. högt inkonlstgifvande OCll visst. icke blir till
räckligt uppskattadt genoln en efter 6 procent på taxeringsvärdet ut
räknad .skatt. Men fråga är,' om nlall l11e'd de .regler, sonl gifvits,
verkligen konlmer till t.illfredsställande resultat. Dessa regler: äro
svårfattliga och i fråga onl lindringar n1y'cket vidsträckta,' så att nlan
111edgifver afdrag för värdeminskning å byggnader,för att gifva ett
exenlpel. Det är att. märka, att sådana' och andra afdrag komma att
blifva mycket omtvistade, såsom på ett annat olnråde, näll1ligen vid
rederirörelsens .beskat.tning, redan visa~' sig. Dessa afdrag kOluma



Det kungl. förslaget 0111 inkolllst'-' och förluögeuhetsskatt. 147

"att leda -till att jordbrukets inkol11st i vårt land l10g konliner "att upp
skattas till ett nlinimUlTI.

I Norge har nlan för taxeringen "de'n säkerhetsventilen; att en:jord
brukare ej får uppskattas lägre än en vanlig daglönare 'i orten. Nu
har 111an här sökt få" en annan säkerhetsventil, och den ligger i" för
mög~nhetsskatten. Geilonl en- beskattning af de inventarier, som till

höra, och det fastighetsvärde, so111 ligger i: jorden, har man "velat
"l~ädda någon statsinkolllst af jordbruksfastighet, 111en fråga är, om

det ej varit klokare, 0111 nlan 'anslutit sig till" den norskabestämlnel
sen. Vidar"e vore det önskligt, att, såsom utlandets "lagstiftare ibland"

11ledgifvit, vid inkonlst af jordbruksrörelse och äfven' ann~n jämförlig
verksaillhet taxeringen finge ske efter medeltalet för vissa~:t. "ex; 3 är.

Onl lTIan läll1nar "denna fråga "0111 jordbruksrörelsens ' 'beskattning,
hvilken, redan blifvit häe belyst, kOlnrner nlan 'in på den andl'a frågan

"0111 "den rena inkonlsten och de afdrag,' som 'därvid få göras. Man
säger, att skatteförlnågan mätes efter inko111stens storlek: "ju .större

inkol11st, nlan har, desto större bör skatteförmåg:a11 vara.; ·Det är den

ena"" sidan -af saken. Men det beror ju' också' på" de "utgifter, som nled

nödvändighet hvila på inkolnsten~ Dch därför hör vid en :rationell in-
I kOlllst.skatt i vidsträcktare ,mån än hittills tagas hänsyn till" t.ex." en

fanliljeförsörjares utgifter.' Frågan är· nog, om det nya förslaget här
kan' anses tillfredsställande.' I Danl'nark medgifver lilan för "alla 

åtlninstone inom vissa" 'gränser -'- "ett visst existensmininluill, olika
för land och för stad. Vidare b"ör "naturligtvis afdraget för hemma

varande bal~n kunna i flera fall" sättas högre än i förslaget är upptaget.
"Vidare kan man göra den annlärkningen, att, då förslaget varit så

välvilligt, at.t afdrag lnedgifvits för värdeminskning på byggnader, för
försäkringspremier och I för afgifter till pensionskassa, borde det äfven

harva nledgifvits afdra.g för utskylder. Däronl har särskild motion
.blifvit \Täckt, Ocll hade eljest frågan därom upptagits i den af mig

afgifna 1110tionen. Det är ju klart, att, om 111an för" att kunna komma
till den verkliga inkoll1sten ll1edgifver afdrag för" frivilliga utgifter, så

hör nlan äfven 111edgifva afdrag" för tvungna afgifter; hvilka salnhället
pålägger, så nlycket l11era SOIll vissa sådana tvungna afgifter son1

t. ex~ skogsaccis ju skola få afdragas. Redan svårigheten' att säga,
hvilka utskylder som icke skola få afdragas, gör, att nlan' bör 111ed

gifva afdrag för alla utskylder; detta så snart Inail' söker den rena
inkolllsten såsonl grund för inkolllstbeskattningen.
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FiJlansministern nl.edgifver också:, att 'afdrag 'bo'rde, få ske: 'för ut

skylder. Men, säger han, här lnöta statsfinansiella hän~yn; det skulle
på detta. sätt blifva' för .låg skatt.. D,et har dock i andra f.all af ho
n.om fralnhållits, .att. vid OllJ.lägg..ningen af. dell nya hlk.onlstskatten; man
icke bör taga för stor· hänsyn till 0111 den. skulle, varda mer· eller
ll)indre: .. gifval)de. '. Är detta ~enare betraktelsesätt .ri.ktigt, bör det
tillämpas,. äfv~n i detta fall.. -

. En, anl)q,npu.nkt,. där kungl.. 111aj:~s förslag afviker frän. l)vad för
'n~rvarande gäller., är den af nlig i. J;l10tionen berörda frågan 0111 aktie
bolags" och·, solidariska bankbolags beskattning.} Föredragshållaren
f,raJ;llhöll, . att dessa -juridiska personer· i,cke skulle' enligt förslaget
blif"\{a beskattad.e högre" än hvad förut var förhållandet. Det. skulle
l~öra· sig för denl; om en skatt på sammanlagdt 0r.nkring 8 111illioner
~r.. pet Ilar beräknats, att den inkomst" SOlll staten upptager genonl
e.xtra s~att å, den inkomst, so.m af aktiebolag," förvärfvas och för
hvilken inkolllst.des·sutom aktieägarna. få skatta, -,- den ingår i deras

inkomst- och blir d~r mer· eller mindre starkt beskattad -, uppgår
för närvarande till nlellan 7: och 8. millioner kr. och är beräknad att
utgå med,' detta belopp för framtiden. Men under det att aktiebolagen
för näFvarande beskattas, liksom andra skattskyldiga, helt enkelt och
simpelt efter del1 inkonlst, de hafva, oeh efter. samlna, progressioll
sonl den enskilde med. den l11ildring, som ligger däri,_ att aktiebolagen
få åtnjuta afdrag' för inkol11st., nlotsvarande· utdelningen till aktieägarna,
dock. IIÖgSt- 6 procent på det inbetalta' aktiekapitalet, så skulle num;era

inkom.sten beräknas i. förhållande till det inbetalta aktiekapitalet. Mall
skulle således taga reda på,. hvilken procent ett aktiebolags inkoll1st
utgör på det inbetalta aktiekapitalet, och blefve det en större pro
cellt" skulle . bolaget beskattas högre, än. onl det blefve en mindre

procent.
Man kan fråga, hvarför våra aktiebolag skola beskattas, efter det.ta

systenl, när· detta· icke tillälnpas nled afseende på andra juridiska·
personer. En förening för· ekonomisk verksamhet utan personlig an~

svarighet .skall icke· skatta på det viset, och, äll Iller, den utdelning,.
som .sker till nledlell11nar af en. sådan förelling, skall ej heller be

skattas: af dem, SOlll fått taga emot utdelningen. Jag kan icke finna
någon förklaring till' detta annat än att man anser, att den skatt,. som
utgår progressivt· efter inkonlstens 'st.orlek, blir llled afseende på de
mycket stora bolagen för stor:' Nu vill nl'an i stället beskatta de
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Slllå :bolagen; S0111 hafva :en procentiskt taget större inkolllst, h-ögre.
, J:ig 'hal't i ll1in 1110tion 'franldragitett exelllpel, , som 'äi" llällltadttrr

vel:kligheten~ lenfabriksstad .'här j riket 'drefvo två personer affärer
uilder' samnla förhållanden. Affären, afkastade- för -dem båda lfka

111JTc-kel~ '25,000 'kr. GIn året. ~fed hänsytl till sina arfvingår -kom'mo
b'åda på den tanken :a1t sätta affären p-å bölag, för ,att 'det skulle gå

~ättare att bevara arfvingarnas intressen OCll affäi"ens kontinuitet. -Den.
ena 'uppskattade värdet, af sin affär nled - hvad 'därtill hörde nlycket

lågt och satte aktiekapitalet, SOlll motsvarade detta värde, till 10'0;000
kl'" Den andre uppskattade värdet af 'affären hö-gre "och satte aktie

kapitalet till 500,000 kr. . Båda :aktiebolagen' drifva fortfarande sin

affär 111ed den afkastning, SO~l de" 'i stort sedt, haft förut eller 25,-000
kr. -fÖl"-· -år. Nu ,k01111ller beskattningslageh och säger": Den ena affä
ren äl" så 11lycket skattekraftigare än den andra, så att den, S0111 be~

stämde aktiekapitalet till 500,000 kr., får betala inkonlstskatt till sta:.
ten l11ed 625 kr., lllen den 'andra personen får i inkot11stskatt till

staten betala 1,075 kr. rrror IDan, att dessa båda näringsidkate, S0111
drifva sina affärer under aktiebolagets form, skola finna en sådall be;.

skattning jä1111ik.
Så vidt jag vet, föreko111111er ej heller detta experilllent 111ed en

efter procent i förhållande till det insatta kapitalet uträknad vinst
och därpå grundad beskattning i något annat lands skaltelagstiftning.

Och' -n1anhar ju för öfrigt 111ycket lätt -att kringgå detta, genoni -att
bilda ett nytt aktiebolag, -där inkonlsten motsvarar, 5 -procents afkast

ning på det 'insatta kapitalet, eller ännu bättre genonl att bilda en
ekOl10111isk förening _utall pel"sonlig ,ansvarighet.

För lllin del tror jag icke, att det nya systemet äger något före

träde franlför det 11U gällande. Men jag hyser den öfvertygelsen, SÖlll

jag förut 111ångagångei" uttalat, att, när det' är fråga onl aktiebolag
och solidaris'ka banker, så _kan 111an icke tala onl skatteförInägan.

Ty skatte-för111ågan llänför, sig till enskilda personer nlen icke till ju
ridiska. Det korrekta 'är, attnlan beskattar aktiebolags inkolllst pro

portionellt oeh 111ed den 'skattesats, som l11an anser böra läggas på
aktiebolag. Därför har jag ock tillåtit mig att i min n10tion föreslå,

att .-aktiebolag och solidariska banker skola beskattas lika efter in
kOlll,slens storlek 111ed 2 1

/ 2 procent, ]),eroende naturligtvis på 0111 in

kOll1stbevillningen kOlnnler att bibehållas och i hvad ll1ån 'den konl1uer
att bibehållas.
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Innan jag. Iäll1nar frågan onl aktiebolags beskattning, torde jag
böra erinra däroln, . att föredragshållaren framhöll, att man skulle be-o
skatta. bolagen efter. deras' skatteförInåga, och att det då var natur
ligt, att man tog reda på, lluru vinsten förhölle sig. till aktiekapitalet.
Jag bestrider först och frä111st, att Ulan kan tala 0111' skatteförnlåga
Ined afseende på en juridisk person, Inen skall 111an nu 111:1ta den
efter vinstens förhållande till det egna kapitalet, bör man .ej fästa
sig blott vid det inbetalta aktiekapitalet utan. vid bolagets samtliga
fonder.

För det första förekolll111er ju i flertalet af våra nybildade banker,
att det inbetalats' icke endast ett aktiekapital utan ett kapital där
öfver, .som lägges till reservfonden. Vi.dare är det kapital, som redo
visas i en af bolagets vinstmedel afsatt reservfond,. ju redan en gång
beskattadt, och,. onl jag talar onl vinstens förhållande till kapitalet,
111åsLe. jag tala Oln vinstens förhållande till hela det salnIade kapitalet
utan att undantaga det, S0111 intjänats föregående år och då blifvit
beskattadt. '; Det kan ju icke vara någon rättvisa, att visst kapital
undalltages. Finanslninistern nledgifver jälnväl detta, luen äf\~en. här
spela statsfinansiella hänsYll in. OCll 0111 nlan skulle ll1äta skatten
efter bolagets 11ela kapital och icke blott efter' det inbetalta 'aktie
kapitalet, vet l11an icke hur det skulle k0111111a. att verka på stats
finanserna. Motiveringen i den kungl. propositionen oscillerar lnellan
två synpu~kter. Å ena sidan är det rättvisans synpunkt, men å

andra sidan konlmer i vissa fall den statsfinansiella synpunkten och slår
ihjäl, 11vad som ur den andra synpunkten befunnits vara på sin plats.

Hvad slutligell beträffar förmögenhetsskatten, så är det ju att
märka, att, sådan dellna skatt nu är· konstruerad, är dess syfte egent
ligen att vara en högre beskattning. af fonderad inkoll1st. Det :är det
skäl, sonl åberopas· till förlllån för skattens införande, och hela. kon
struktionen af skatten angifver, att det icke är en total _förnlögellhets
skatt, lItan att det är ett sätt att 11ögre· beskatta den. fonderade in
komsten. Det är därför, som 111an slagit· ihop. den llled inkolnsten i
öfrigt. Men nled detta till utgångspunkt kan lnan göra den erinran,
att då skulle denna förlnögenhetsinkoll1st, denna förnlögenhetsandel,
sonl lägges till inkonlst.en, förhöja progressionen endast beträffande
den inkolllst, SOln är fonderad, ocl~ således icke bidraga till att för
höja skattesatsen för den inkolllst, sonl icke är fonderad. . Jag vill
taga SåS0111 exempel en tjänstenlan, SOlll i löneinkomst uppbär, .låtonl
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OSS s.äga, 7',000 '·kr., 'råkar .dessutonl hafva några aktier, IlVilka: icke
gifva. honom någon utdelning - ty det finnes' ju en· hel del· a~tier,

80nl icke gifva utdelning.. Dessa aktier. skola nu· i alla fall upptagas
efter kursvärdet sista dagen under nästföregående är, llvilket värde
af .någon särskild :anledlling då' kanske var högt. Nänlnda person
får nu enligt förslaget· vid taxeringen förhöjdt beloppet af sin inkonlst;

och af sin lön får han således betala skatt icke endast för lönein
kOlnsten utan för det icke-inkolllstgifvande kapital, han har, sonl

ligger i dessa aktier, och SOIU ·dessutonl kan höja skattesatsell för
själfva hans löneinkolllst.

Frågall Oln förnlögenhetsskatten har nu blifvit så l11ycket berörd,
.att jag icke vidare vill uppehålla nlig därvid.

:För att återkolllnla till frågan om bevillningen vill jag ytterligare
betona det salllband, S0111 lnäste äga rum mellan den kOlllll1unala ocli

{len statsliga beskattningen, särskildt. om för staten nu konlmer att
införas en skatt på inko111staf jordbruk saInt en högre beskattning å

skogsbruk. Bonden får betala så. OCll så 111ycket till staten,ocll det
.k0111111er enligt mitt förnlenande att blifva ett lllycket ringa belopp .

. Han kan enlellertid icke förstå, 11varför han skall betala skatt till
komnlunen efter annan grund eller efter. taxeringsvärdet. Däri ligger

€tt frö, hvilket ju 'är afsedt att' i framtidell spira upp. Men' det hade
yarit af vil{t att få veta, huru det skall ordnas på detta oluråde.

Här· har förut franlhållits, att. till dessa lagar höra en process
{)rdning,sonl handlar 0111 taxeringsluyndigheterna och taxeringsförfarandet

och är afsedd ,att bringa önskvärd reda på hithörande on1räde, och
det är gifvet, att detta är behöfligt. Men nlan bör komnla illåg nled

afseende på llela denna skattelagstiftning, att den nlåste vara praktisk
och enkel, och att teoretiska spetsfundigheter böra hafva så liten

plats som l11öjligt. Därför att dessa lagar skola· tillän1p~s af dell
stora allnlänheten, böra de vara skrifna för densanlIlla. Det är lned

borgarna, S0111 genol11 sina valda· ·111edlelnnlar skola tillälnpa dem, .och
det är den enskilde, sonl blir :utsatt för de .ötydligheter, SOlU i lag
stiftningen kan finnas. Nu har vår skattelagstiftning, på sista' tiden

varit förenlål för 111ycket ändrandeocll plåstrande,. så att till ocll.med

taxeringS111yndigheterna 'blifvit en liten· slllula yra' i mössan, och det
är icke att undra på. De fornlulär, SOlll skola ifyllas, ocll de upp

gifter, SOln vid sidan af. dell1 'skola lälnnas, äro 111ängahanda, och ett
enda litet förbiseende att bifoga en viss l1andling kan störta den skatt-
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skyldig.e .i besvärsväg, så att .hall icke ·vidare. får föra talan. Det
kan. ju .vara omöjligt för 110norn att åstadkomma ett .bokslut på "den
tid, SOln ~här .är tänkt. . .Det är' ej heller säkert, .att taxeringsmyndig
'heterna godkänna,. hvad, han anser var.a :fö~~faIL Utdrag ;ur räken
skaperna '. skola i ,vissa. fall 'enligt lagens föreskrifter vara .bifogade
deklarationen; ;eljest får ,den skattskyldige :icke föra inågon klagan.

Jag ',har' trott, 'att 'lIlall skulle .utan 'olägenllet kunna förenkla pro
cedurell. När det .finnes ett formulär, S0111 sl{all af den skattskyldige'
på heder och sall1vete undertecknas, OCll :när taxeringslllyndigheterna
skola afstå frän systenlet att bygga på andra .källor (och i ~stället till
spörja den skattskyldige, .llvad han .har:i inkomst, får Ulall j ,regeln
lita på hans uppgifter.. De' bilagor, sonl skola' åtfölja deklarationen,
äro icke af den ,väselltliga natur, att den. olllständigheten, att de icke
bifogats, bör störta ~den skattskyldige, ;så .att han 'icke får fullfölja
klagan 1110t en taxeringsåtgärd, -SOlU är obellörig, .OCll detta så :lnycket
111indre son1· kronooll1budet och .taxerings111yndigheterna äga att i de
punkter, ·som ·de 'anse vara dUllkla, tillspörja den skattskyldige, huru
det förhåller: .sig. .Jag tror således, .att proceduren bör så nl}Tcket
.sonl möjligt förenklas, .så att den skattskyldige får ·bibehålla så stor
rätt till klagan., som nled .en god rättsordning kan vara förenadt, ocll!
därom har jag .i :en särskild nlotioll fra.mställt vissa önskelnål.

Därtill vill jag lägga, att .antalet instanser bör kunna förnlinskas,
isynnerhet som mall klagar öfver, att .regeringsrätten Ilar .för 111ycket
att ;göra.. Det är nog .111ed e1~central instans, 'och vi skola icke j

detta land skapa' :den ena centrala instansen på den andra. Det äl'"
ett öllsken1ål,. sonl :redan länge varit .uppställdt, och jag tror, att., då

man komnler' därhän, att- taxeringen .bygges i allt större mån på de

skattskyldigas uppgifter .och' taxeringsförfarandet i hufvudsakkal1 in
skränka sig till granskning, burllvida dessa uppgifter äro riktiga, lnal}
kan nöja sig. ,Illed tre· instanser, och 'detta .så lllycket nlera i den
.mån lnan lyckas göra bestä1111nelserna onl 11vad som. skall vara in
komstochom :de,' afdrag, S0111 äro tillåtna, tydliga, ty däri ligger
hufvudpunkten.

Vidare ·kan d'et också framhållas, att det nu föreliggande förslaget
icke 'varit tillgängligt så länge, att det .kunnat .blifva förelnål för den
allsidiga och .uttömmande kritik, 'som garna bör föregå antagandet af
ett sådant på lifvets olika onlrådell ingripande .förslag. Det förelåg j

korrektur utan nlotivering början -af detta år till kanlmarrättens



Det kungl. förslaget 0}11 inkomst· 'och förmögenhetsskatt. 163

.gra.nskning, .hvilken lllåste vara färdig, inorn förelagd lllycket .kort tid.
Ännu .har icke den' sista .propositionen i ämnet framkommit vid årets
riksdag.. Om nlan "ser på den statsfinansiella 'innehördellaf förslaget,
.finner nlan-, att inkomst- och förlnögenhetss.kaften är beräknad att
gifva ·onlkring. 30 lnillioner kr. Men ,det :är j.ust, hvad bevillnings- och
.inkomstskatt gifva för ett år ellligt de ·senaste uppgifterna. Någon
.direkt ökad inkonlst- för staten utöfver den nuvarande skulle således
det nya förslaget .enligt .. beräkning icke nledföra. '.Och vid sådant för-
.·hållande må nlan ju kunna vara tveksain Oln; huruvid'a 'de 'nya grun~

·der, som här föreligga, blifvit så ventilerade, att ett olnedelbart god
kännande .af förslaget .innebär dell tr~ygga Joch fasta grund, llvarpå
vårt skatteväsen för frallltiden bör byggas, så ·att. nlan en gång kom
Iller .ifrän detta ideliga ändrande ~af skattelagstiftningen.. Ty såson}
alllnän ..regel gäller, att· en galnnlal skattelagstiftning, lTIed hvilken
alhllänbeten funnit, sig till rätta, alltid' har ett visst föret.räde framför
en ny skattelagstiftning.. .·Den .gamla .-skattelagstiftningensverkningar
hafva spridt sig inonl salnbället. .Onl· därenlot ·en ny skattelagstift
ningkolllIner att genonlföras, skola vissa omhvälfningar äga rum.

Expeditionschefen C. Carleson: Det kan kanske 'vara lälnpligt, att
~detkonllner någon gensaga nlot 'all den kritik, SOlll beståtts den kungl.
propositionen, och' jag skall 'därför också bedja att i den allra största
korthet få franlföra några sådana :gensagor.

Jag vill då till ell början, 'llled anledning af hvad en föregående
talare yttrade angående förnlögenhetsskatten, framhålla, att det na
turligtvis .är så, att hvarje .skattesystenl är nler eller minde ofullkolll
ligt, och 'vi lära väl aldrig .fä .något skattesys.tel1l" sonl ä.r fullt till
fredsställande .

.Hvad lnan naturligtvis 'j detta fall liksonl i andra fall sökt vinna,
är en skatt, 'sonl träffar den verkliga skatteförnlågan. .Ehuru skatte
förlnågan .är ett begrepp, svårt att fixera, har man j allt fall vissa
yttre tecken, S01n till ·viss grad kunna angifva i hvad mån en person
kan. bäraell skatt af denna ·natur.

Det förefaller 111ig,. SOln onl professor ·Davidson ville bestrida, att
förmögeniletsskatten har någon ,raison ·d'etre. Med. anledning därar
vill jag .säga, att, äfven Oln 'det vore 'så, att doktrinen icke för när
varande skulle vilja tillerkänna '.förnlögenhetsskatten någon plats i .ett
direkt beskattningssystenl, så ·är det: -säkert, att den .allnlänna upp-
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:fattningen komnler att placera' nämnda skatt ungefär på' den' plats,
.på hvilken den blifvit placerad enligt det nu berörda förslaget.

On1 man då utgår, fl'ån, SåS0111 jag nyss nä111nde, att vi, 0111 vi
.än icke hafvå lnöjlighet att träffa den verkliga skatteförlnågan" dock
bafva något så när reda' på .hvad som är inkomst och hvad sonl är
förmögenhet, så är det ju klart för hvar OCll en, att det blir dessa
två faktorer, SOlll angifva en persons verkliga skatteförmåga. Huru
tnan sedermera kombin~rar dessa två saker kan vara en småsak.
Dock kan lnan icke säga, att Illan s.kall ställa det så, att Ulan mäter
-skatten på förnlögenhet på ett sätt och skatten p-å illkolllSt på ett
.ann-at sätt, ty då släpper man i sär de två faktorer, som nlan nu
·erkänner såsoln salTIverkande.

Hvad professor Davidson sagt: angående en själfständig· skatt på
<len fondel'ade, illkolllsten, föranleder nlig att erinra däronl, att det
icke är alldeles gifvet, att, den fonderade inkomsten i och för sig all~

tid är lika nlycket skattekraftigare än inkolnst af arbete. Om en per
-son har 10,000 kr. ränta på allmänna' hypoteksbankens obligationer
.()ch 10,000 kr. inkolust i utdelning å aktier i ett bolag, sonl är .fall
färdigt, så är det väl ingen, SOlll skulle vilja förneka, att den skatte
l{raft, som förefinnes' hos inkolnsten å hypoteksbanksobligationerna,
.är starkare än skattekraften hos den inkonlst, 11vars källa varit ett
fallfärdigt bolag. Fonderad inkonlst, är alltså icke i alla förel{Olll
filande fall lika skattekraftig. Därför har man ju i förevarande skatte
förslag sökt reducera all fonderad inkomst till med hvarandra fullt
jänlförbara tal. Det är ju klart, att det i stortsedt förhåller sig så,
.att. ju säkrare kapitalet. är, desto större är kapitalet i förhållande till
.afkastningen. Därför 111åste nlan ock gå tillbaka för att söka en viss
llållpunkt, och denna finner man i saluvärdet, hvarlned jag dock icke
vill likställa en ]{ursDotering vid föregående års slut, hvilken kanske
,är uppjobbad. .Man har sålunda reducerat den fonderade inko111sten
tillba]c(i till förl11ögenhet, sonl i saluvärdet fätt, 0111 jag så får säga,
€n viss likvärdighet. Och då är det ju en ren smaksak, 0111 jag sä- .
.,ger, att det är en 50-del, en GO-del eller en 70-del af detta värde,
som skall läggas till inkomsten.

Jag skall passa på att beträffande det stora numnler, herr Lind
'blad 'gjorde i fråga onl taxering af inkomst af. fast egendolll, ,få säga
<ltt .jag tycker, att hans resonemang något faller' i värde, när man
.hö~\ att brukningsdelarna inom landet äro 500,000" såsom han upp..'
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gaf. Då man däraf kan sluta till, att inkonlst af fast egendoln verk
ligen är en afsevärdt stor del af den inko111st, som skall beskattas ~

11ela rjket, så. kan man icke, onl Inan vill fullfölja en rättvis princip,
låta denna inko111st taxeras på det slentriann1ässiga sätt som llerr
Lindblad ville.·

Jag, Ilar hört flera personer, s9m ställt sig ,tveksanlnla ,på grund
af de svårigheter, son1 skulle 111öta genolnförandet af förslaget angå
ende beskattning af jordbruksfastigllet. Men dessa svårigheter äro
jcke större här i landet än i Tyskland på flera håll, där jordbruks
förhållandena äro likartade med våra. De äro icke svårare här, än
att mHn nog kan finIlu en n1öjlighet för taxeringslnyndigheterna att
kOlTIll1a. till rätta.

Bankdirektören K. Wallenberg: Denna debatt. har varit ytterst
intressa.nt Gell gifvit oss åtskilligt att tänka på. Och jag tror, att vi,
af hvad vi här llört, kunna förmoda, att den kungl. propositionen icke
konllller helskinnad från bevillningsutskottet.

Då eineilertid endast ett fåtal llunnit yttra. sig i ;afton och tiden
är långt framskriden sal11t frågan efter utskottsbetänkandets afgifvande
kon1111er i ett intressantare läge, skulle jag vilja tillstyrka", att 11err
ordföranden sätter nationalekonolTIiska föreningen i tillfälle att, sedan
~tskottsbetänkandet afgifvits, fortsätta denna diskussion.
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s,ammant~äde den 29 april 'IglO.

Ordförande.: ,Ba,nko{ull1näktige·n .Friherre K. .LANGENSKIÖLD.

Till 1edaluöter af föreningen invaldes:

Kalllll1arrättsrädet S. lVåhlin,

Kapten A. SetterlJvall.,
Landskalllreraren O.. W. LandeJ~.,

Sekreteraren G. Ba,gge,

Kapten E. Nordlu1~d,

,e. o. Hofrättsnotarien E. 1'reffenberg,

Banktjänstemannen N. Salander)
Löjtnant G. Reuterswärd,
Juris Kandidaten F. VOIJ~ KrUSelJ~8t.ierna,

Uppbördskolllmissarien G. Drake't~berg och
Notarien K. G. Fellenius.

Härefter fortsattes diskussionell 0111:

Det kungl. förslaget till inkomst- och förmögenhetsskatt.

Inledningsföredrag om Förmögenhetsskatten hölls af Expeditions
chefen C. Carleson:

Vid förra sanlll1anträdet i föreningen blef det åtskillig kritik öfver
det kungl. förslaget, och särskildt riktade sig kritiken mot förnlögen
hetsskattens anordning. Därför har jag blifvit upPlnanad att i dag in
leda diskussionen l11ed en framställning om denna anordning, en frall1-
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ställning, sonl kan vara ~f behofvet så 111ycket luera· påkallad, som det
icke, är utan att vid förra salnnlanträdet l1lotståndet på vissa~ 11åll vi
sade· sig: fotadt på missförstånd af den föreslagna förnlögenhetsskatten.

Med den utveckling, S0111, BlI gör sig' gällande inolll skattelagstift
ningen icke blott här i landet utan äfven' i frällllnande länder, är· det
den- direkta beskattningen,. sonl får ett allt Iller och. filer· franlträdande
rum. Under sådana förhållanden är- det gifvet, att grunden för· d:enna
direkta beskattning nlåste!.läggas på ett så rationellt sätt sonl möjligt.
Mall har sagt -- och det upprepas ständigt och jänlt. ~, att grun
den: för den direkta beskattningen', anordnad på Illodernt sätt, är skatte
förmågan. Det är· ett begrepp, S0111· växlar icke· blott i lnå·n som in
kOll1St och. förnlögenhet växla utan! äfven på grund af' de personliga
förhållandena ihonl' fanliljen. Familjens storlek, sparsamhetssinnet
110.8, dess nledlelllnlar, affärsvalla vid in'köp Ul. Ul. göra, att familjer
1lled lika stora. iukol1lster hafva olika skatteförmåga. Att taga full
11änsYl1 till alla-. de växlande· ll10nlenten är' onlöjligt, nlen i de mo
derna författningarna hafva docl{ i allt~ större~ utsträckning d'e, per
sonliga. förhållandena· spelat ini vid skattens, bestälnmande. I före
varande' förslag har luan tagit hänsyn till dylika förhållanden· genonl
att. 111edgifva. afdrag. för~ Ininderåriga barn, genolll dyrortsafdrag sanlt
genolll afdrag vid nedsättning i skatteförmåga på grund af olyckshän'
delse och dylikt.. De personliga förhållandena äro. enlellertid, såsom
antydts,. icke af' den största betydelsen vid bestäffiInande af skatte
förlllågan. Därvidlag- spelar franlför allt hl inkolnstens storlek Illen'
åfven och salllverkande därmed. förmögenhetens. storlek. Sålunda har
ständigt och jä111t, då frågan om den direkta beskattningen vari~ uppe~

dell meningen gjort sig gällande, att denna beskattning icke· drabbade
rättvist, Oln icke äfven .hänsyn toges till förIl1ögenheten.· Därför har
i: de nl0derna' beskattningssystemen, där lllan gått till hotten med
frågan, förmögenhetsskatten i regel fått en· plats vid sidan af- inkonlst-·
skatten. FÖrITIögenheten har därvid icke ·betraktats endast såsonl ett
filoment, som· skulle· öka i1~ko1J~stens skattekraft. J.1-'ör sådan händelse·
skulle· förmögenhetsskatt tillkolnllla' allenast, då förnlögenhet lämnade'
afkastning.. Det är· enlellertid längt ifråll alltid gifvet, att skattekraften
skulle i fråga Oln·, förrnögenhet bindas allenast vid ~etta förhållande~

Jag erinrar onl ett lnycket användt exempel, nänlligen det onl· en·
obebyggd ton1t i stad, sonl icke lälunar någon afkastning. Den, som
lägger sig till. nled en sådan, har en skattekraft i det kapital, han
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nedlagt i, fastiglIeten, oafsedt att densamnla icke läuular ägaren nå
gon inkomst. Eller ett annat exempel. I ett aktiebolag eller fanlilje
,bolag göres icke någon utdelning utan afsättas alla vinster, till bola
,gets fonder. Det är väl ieke någon, S0111 bestrider, att en aktieägare
i :detta bolag, trots att utdelning icke äger rum, dock erhåller en viss
'skattekraft genom ökningen i den förIllögenhet, däri ·,·han 'äger del.
.Skulle vinst ä bolagets rörelse ett eller annat år icke uppstå, torde i
,allt fall aktieägaren äga en viss skattekraft på grund af delägande-
rätten i bolaget.

" ~Ied afseende ä den direkta beskattningen torde Iuan väl allnlän
neligen medgifva, att skattekraften, tillväxer hos inkolnsttagaren llled
jnkonlstens tillväxt, något som' j inkomstskatteförfat.tningen uttryckes
på ,'det, sätt, att skatten utgår efter en progressiv skala. Oln mall
,emellertid erkänner, att en persons ekonomiska ställning, en ställning,
som äter' är grundläggande för skatteförmågan, ,är beroende af båda
lnomenten: i1ttko1nst och förmögenhet, och man 111edgifver', att redan
.ink.omstens tillväxt bör leda till skattens progression, så måste det
väl vara inkonsekvent att förneka, att jämväl förlnögenhetens tillVäxt.
bör först,ärk,a den progressiva skalan.. Ansåge man nu, att lllan kunde
bedöma en persons allmänna' ekonolniska ställning, sådan densamnla
bör anses grundlägga skatteförmågan, särskildt efter inkomstens och
särskildt efter förmögenhetens storlek, vunne nlan alltså två afhvar
andra oberoende skatteskalor. Detta är elnellertid uppenbarligen
orilnligt. 'Bägge fakt.orerna, både inkolnsten och förll1ögenheten, där
sådan finnes, ,lllåste vara kända för att skatteför~någaskall kunna be
dÖlnas. Bägge: nämnda faktorer äro, nälnligen, sinsemellan förenade f

g,rundläggande för' en, persons ekonollliska ställning. I det kungl. för
slaget gör sig därför gällande den nleningell, att Inan måste betrakta
skattekraftens tillväxt på enahanda sätt, dä det gäller förmögenhet sonl
del, det gäller inkolnst. Men inkonlsten är ,det priulära, beroende fran1
för allt på' dess allnlännare förekolnst~ och förlnögenheten det sekun
dära. ' Därför är ocksä förll1ögenhetsskatten i visst afs-e~ndc till sin
fornl ett appendix till inkolTIstskatten. I fall, där förmögenheten lä'mnar
inkomst, och detta är ju regeln, förstärker 's~lunda förmögenheten i
princip skatten för inkolnsten lned en tredjedel. Skatten i förevarande
skatteförslag är dock anordnad så, att förmögenhet, äfven utan ,att länlna
inkomst, ändock drager skatt. Man skulle ju under dylika förhållanden
kunna tala Oln två skatteskalor, en för skatt å inkoinst och en för skatt å
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fÖflnögenhet. " Med. hänsyn till' förstnälnnda u,tgångspunkt för bedö
Illande '. af en persons ekonomiska ställning'- eller hans skatteförmåga.
ser ': dock författningsförsjaget till att 'båda skatteskalorna· sanlverka"
och det är :mot anordningen i sådant syfte SOlll lnotständ har väckts ..

Förmögenhetsskatt är nu emellertid i regel anordnad på det sätt"
att inkomst af förlllögenhet i skatteafseende hårdare belastas än den
inkomst, S0111 konlmer af arbete. En sådan anordnin-g' var tänkt i
1894' års skatteförslag. Enligt detta förslag kunde sålunda en per~

son, som hade 5,000 kr. inkolnst af arbete och 1,000 kr. inkomst af
kapital, taxeras ej blott, för' hela inkofilstbeloppet utan äfven dårut
öfver för 50 proc. af inkomsten af kapitalet. Hela taxeringsbeloppet
blef sålunda i nämnda fall 6,500' kr. Detta förslag föranledde till en:
revision följande år, i det att 1895 års skattekomnlitte stannade .vid
attförböja kapitalinkomsten med endast 20 procent. Men icke heller
i denna fornl infördes förmögenhet.sbeskattning:: i vårt beskattnings
systenl..

'. Mot en sådan anordning, som konsekvent naturligen leder till högre
beskattning af all fonderad inkomst såväl af kapital SOlll af fast egen
dom, kan lnan, såsom jag redan ant.ydt, göra åtskilliga invändningar..
Den· första är den, att man vid en sådan anordning icke tager någon
l~änsyn till dell förlnögenllet, som ett eller annat år icke lämnar in
kOllISt, ut~n att förmögenheten därigenom förlorat all sin skattekraft...
För det andra 'gör man icke någon åt.skillnad lnellan i, öfrigt lika
stora' fonderade inkolllster af högre och lägre värde. Om nIan har
i 0,000 kr. inkomst i ränta å allmänna, hypoteksbankens obligationer
elIeI" 10,000 kr. utdel~ing i ett bolag, sonl är fallfärdigt, är det gif
vet, att från skattesynpunk lIlan icke kan tillll1äta dessa två fonde-,
rade. inkolnst.er sanlma skattekraft. Den fonderade inkomsten, SOlD

kOlnnler från hypoteksbankens. obligationer, är 111ycket skattekraftigare
än den andra. ~ller fÖ,r att taga ett annat exenlpel. Ett bolag ut
dplar ett visst år någon del af sina kapitaltillgångar, såsonl t. ex..
ett bekant bolag i Stockholnl för några år sed'an gjorde efter reali-·
sation af vissa' sina fastigheter. En utdelning af nänlnda slag kan
j u näppeligeli böra föranleda till särskild förmögenhetsskatt. Detta
oaktadt skulle en skatt å fonderad inko111st af förutvarande art träffa.
dylik utdelning.

Vidare har erl skatt å fonderad inkomst det mot sig, att det är·'
olnöjligt att under, dens31ull1a inrangera inkolllst af fast egendo1l1 ...
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Sådan inko1l1st låter teoretiskt uppdela sig i fonderad inkon1st O'c.h
inkolllst af arbete. Praktiskt taget. torde: det däremot vara:· on1öjligt
att göra sådan uppdelning.. Därvidlag .kan.. man.' nänlligen icke· följa
någon. slentrianmässig - metod. Man tähkesig, att ln'an dekreterade,
att t. ex. jordbruksfastighet skulle anses lämna, 3. procent af. taxerings
värdet i sådan. inkomst, sonl skulle. betraktas såsom fonderad inkomst
Bch alltså. drager. en. högre beskattning. Orimligheten häraf skulle
framträda skarpt nog' ett är,- då på grund, af lllissväxtår eller annan
Drsak inkolllsten' af. jorden' sjönke· under 3 procent. Huru skulle, man
då dela? Icke borde man; därför att. författningen.~ sade, att det skall
vara~ 3 procent,., beskatt.a. mera· än den verkliga inkomsten, 'lika litet
som man: kunde bortse från' att någon. del måste· vara' inkomst af'
vederbörandes eget- a~bete' och. således vara befriad fr~n förnlögenllets
beskattningen~

..AJ de skäl" jag nu'. nänlnt, har det frainlagda' förslaget till förord
lling om inkonlst- och förmögenhetsskatt icke ansetts, hvad förmögen~·

het.sbeskattningen beträffar; kunna baseras' på- en-- särskild skatt på
den fonderade inkonlsten.~ Det har därför gällt. att söka forma den
till. en, skatt på själfva: förmögenheten ~ och ·af anledning, jag' r~dan·:

antydt och: skall vidare utveckla, på det sätt att den: läte para. ihop
sig med den verkliga. inkon1stskatten.

Jag erinrar i detta' sanlmanhang> ytterligare däron1, att en persons
ekonomiska ställning är· beroende ej blott å hans inkoll1sters storlek

.utan. äfven, om förmögenhet förefinnes, förmögenhetet:Is belopp.. Före-
varande· författningsförslag,- som bygger å den personliga skatteför
lnågan, fotar sig alltså framför. allt å fakto~erna:' den verkliga in
komsten och: den verkliga förmögenheten.

För att vinna jämlikhet oc.h rättvisa: d.e enskilda skattskyldiga sins
enlellall' nlåste emellertid· alla inkoulster liksom förmögenheter ned
bringas till. med hV.arandra likvärdiga. belopp, Inan, skulle ju kunna
säga nettobeloppen.,

I fråga 0Ill;' inkoulsiervinnes'. den åsyftade likvärdigheten därige
'nom, att afdrag lnedgifves för alla de omkostnader, som· omedelbart
eller medelbart gjorts' till inkomstens·förvärfvande. Genom' att nled
gifva sådan afdragsrätt- blifva inkomster' af samilla storlek,. ur ren·
skattesynpunkt sedt, lika skattekraftiga.

l. fråga onl förmögenhet:. måste man' visserligen söka' erhålla netto
heloppet,-. d.. v. s;, det belopp,. son1' återstår,- sedan frän'förefintliga till-
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gångar dragits skulder och kapitalvärdet å åliggande ekonoll1iska för
pliktelser. Men detta är ieke nog för att de skattepliktiga förnlögen
beterna skola blifva sinsenlellall likvärdiga.. ·Vill nlan vinna detta
nlål~ finnes endast en väg. Förnlögellheterna ll1å.ste nedbringas till
saluvärdena. . Därigenoll1 blifva de 11led hvarandra lik\Tärdiga.

En sådan qrdning har oel\: föreslagits i föreliggande författnings
förslag - jag' frålls~r därvid fast egendolll, som på grund af nära
liggande skäl skall för beskattning upptagas till taxeringSVärdet.

Sålunda har nlall reducerat inkolllsten till renodlad inkonlst, be
friad från alla kostnader för inkolnstens förvärfvande, oell förmögen
heten till· nettoförmögenhAt, såsonl vore den vid försäljning, realiserad
i penningar.

Därmed står lTIan på säkra. fötter vid bedö111andet af skatteför
11lågan.

Alla inkolllster onl 10,000 kr. äro lika skaltekraftiga. Alla för
11lögenheter Olll 20,000 kr. äro också sinselllellan lika skattekraftiga.
(Jag frånser de fall, där på gru~d af personliga förhållallden skatte
förmågan vid lika inkon1ster och förmögenheter växla.)

Svårighet uppstår emellertid att bestämilla skatteprocenten. En
person har såväl 10,000 kr. inkolnst som 20,000 kr. förmögenhet.
Går nlan ut däri.från, att en persons skatt.eförnlåga är beroende af
hans alllnänna ekonolIliska st.ällning, sålunda af st.orleken af inkonl
stel' och förnlögenhet., kan man' vid en progressivt. anordnad skatt
icke stanna. därvid att i fall af sistnälllnda beskaffenhet sanlInanIägga
del! skatt, som utgöres af en person utan förlllögenhet lllen lned
10,000 kr. inl{omst af arbete, 11led den skatt, hvilken skulle·. utgöras
af en person llled 20,000 kr. förmögenhet utan inkonlster.

Anordnade lnan skatten, som nu angifvits, syndade nlan lllot själfva
grllndregeln eller att inkolnst och förmögenhet sanlverkan,de bestämina
en persons ekonomiska ställning.. Man underkände själfva grunden.
Ett exelnpel. En inkomst af 5,000 kr. drager 1 proc. i skatt eller
50 kr. Två personer, hvardera nled 5,000 kr.. inkol1lst eller till
sammans 111ed 10,000 kr., skatta alltså sanlma.nlagdt 100 kr. och
fortfarande 1 procellt ä 10,000 kr. Åro åtel: 10,000 kr. förenade
på en hand, kOlnine skatteprocenten säkerligen icke vid en progres
sivt anordnad skatt att stanna vid 1 procent, dell' stege exempelvis
till 2 procent och skatten uppginge alltså till 200 kr., medan skatten
på 10,000 kr., fördelade på sätt Ofyall nänlnts på två händer, uPP-

11
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ginge till 100 kr. Hvarpå beror detta? Jo, därpå att skatteförlnå
gan hos de 'enskilda skattskyldiga lued 10,000 kr. inkonlst är fyra
gånger större äll 110S enskilda skattskyldiga l11ed 5,000 kr. inkomst.
Den senare skatten alltså 50 kr. 1110t 200 kr., son1 utgöras af 10,000
kronors-nlannen.

Detta exenlpel på en progressiv inko111stskatt, S0111 rör sig onl re
dan. 11äfdvunna förhållanden, torde, säkerligen en 11var finna fullt ac
ceptabelt.

Antag eluellertid, att af två skattskyldiga personer den ena har
5,000 ,kr. inkon1st filen .ingen förnlögenhet, luedall den andra har
förmögenIlet 0111 20,000 kr. nlen ingen inkon1st vare sig af förlUÖ
genheten eller eljest. Direkt skatt till staten utgöres emellertid .af
såväl den ena sonl den andra. 5,000 kronors-mannen utgör 50 kr.
i skatt, lnedan den person, SOl11 har förnlögenheten, erlägger i skatt
t. ex. 10 kr. GIn nu en och samn1a persoll har' både ifrågakomna
inkomst OCll tillika förmögenheten, skulle vid proportionell beskattning
den salllnlanlagd~ direkta skatten stanna vid 60 kr. !{an enlellert.id
detta anses riktigt? Säkerligen icke. I~'ör en person, sonl har 10,000
kr. inkonIst, är skatteprocenten 2, 111edan samnla inkonlst, jämnt för
delad på två personer, blott drager 1 procent i skatt. .Den ökade
skatteförulågan har i förra fallet ,~rhällit sitt uttryck i den högre
skatteprocenten. Men hvarför skulle allenast samlnanläggning eller
ökning af i'nkomst höja skatteföI'lllågan? Skatteförmåg~n är dock,
SOlll jag redan franlhåJlit, beroende af en persons verkliga ställning,
OCll denna' ställning å sin sida är gifvetvis he)~oende på vederbörandes
skattskyldiga inkolllster och för11~ögel~het, då sådan finnes. Den per
son, so111 bar 5,000 kr. inkomst och e,n förmögenhet aln 20,000 kr.~

måste anses skattekraftigare ä.n de två personer sallllnanlagdt, hvaraf
del1 ena har 5,000 kr. il1kolnst och den' andra 20 J OOO kr. förl11ögen
Ilet. Återstår då' att finna en utväg att kombinera de, två faktorer.
SOlll äro grundläggande för skatteförmågan, till ett underlag för skatten,
Denna fråga är af lllera teknisk natur. Matenlatiken i denna konl
hination k0111111er uppenbarligen att växla nled skiljaktigheten i. åsik
terna 0111 den fonderade ink,olnstens skattekraft i förIlåIlande till in
komst af arbete.

För att nu öfvergå till själfva' den föreslagna anordningen' för
åsta.dkoll11nande af en gelnensan1 inkonlst- och' fÖI'111ögenhetsskatt lIlå

genast fralnhållas, att af de två skatteobjekten inkomst och' förlnögen-
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bet inkonlsten såsonl den nlest framträdande blir den prinlära.. An--.
ordningen har därför fätt en· sådan fornl, att förmögenheten förstär

ker skattskyldighetell för inkonlst, naturligen i de regellllässiga fallen
där inko111st förefinnes bredvid förmöge~heten. Där inkolllst saknas,

blir., skatten en ren· förlnögenhetsskatt.
Till åskådliggörandet af anordningen skall jag anföra ett par

exenlpeI.
En inkonlst af arbete på 15,000 kr. skall enligt förslaget draga

450 kr. i skatt. Skatteprocenten är alltså vid inkolllst 0111 15,000
kr. utall förmögenhet jä111nt 3. Är inkoll1sten åter blandad inkomst

af. arbete och af kapital, stiger skatteprocenten'. Summan af inkolll
sten är densamnla: 15,000 kr. Denna inkomst låter fördela sig dels

i inkoll1st. af arbete, dels ock i afkastning af en förmögenhet, S0111
värderas till 60,000 kr. För enkelhetens skull förutsätter jag, att'

förmögenhete.n afkastar 5 procent och sålun,da ingått 111ed 3,000· kl\
i den verkliga. inkonlsten. För att nu tillvarataga den högre skatte

förmågan, SOlll följer llled fÖI'lnögenheten, ökas den verkliga inkonl
sten, som uppgick till 15,000 kr., 111ed 1/60 ·af förnlögenhetell eller

1,000 kr. Den skattskyldige skulle alltså i förevarande fall taxeras
till 16,000. :Skatten för ett sådant belopp är föreslagen till 495 kr.,

och skatteprocenten skulle alltså blifva 3,09.

En kOll1binatioll af det.ta slag verkar till stegring i skatten på

två skilda· sätt. Dels förstärkes del1 verkliga inkolnsten 111ed 1/60 af
förmögenheten. Bibehölles i nyss nänlnda fall den skatteprocent, sonl

utgår för verklig jnkolnst om 15,000 kr. eller 3, äfven då till följd
af fÖr111ögenheten . det taxerade beloppet böjts till 16,000 kr., inne

bure förmögenhetsskatten en proportionell höjning af inkomstskatten,
d. v. s. 3 procent utginge af 1'6,000 kr. i stället af 15,000 kr. Men

SäSOl11 redan visats, 111edför anordningen äfven. en hojning af skatte
procenten. Skatten ut.går näiniigen icke efter samnla skatteskala som'

för den verkliga inkomsten utal1 S0111 onl den verkliga inkolllsten'
nl0tsvarade det belopp, sonl fralnkon1nler efter tillägget af fÖrlTIögen

hetsandeien, eller det taxerade beloppet.
När enligt. denna anordning, SOlll gjorts i syfte att kotnbinera in~

kOU1St och fÖflnögenhet i skattehänseende, 1/60 af förlnögenheten till
lägges den verkliga inkomsten, har denna bråkdel gifvetvis icke tagits

på en slulnp, utan lnall har till grund för. den'na siffra lagt en be
räkning, hvaronl redan nlycket ordats. Man har haft en känsla
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däraf, att inko111st af kapital och fast egendolll, d. v. s. den fonde
rade inkol11sten, bör kunna bära en tredjedel högre skatt än inkonlst
af arbete. Detta är sålunda själfva grunden för onlförnlälda förnlö
genhetsandel. Bråktalet har fralukomnlit efter följande resonelnang.
Förlnögenhet lälnnar otvifvelaktigt mycket olika afkastning. Afkast
ningsproeenten är än 6 än 5 än 4 o. s. v. Medelafkastningen tror
man sig emellertid kunna sätta till o111kring 5, d. v. s. 5 procent å

förmögenhetens saluvärde. Man Ilar alltså gått ut ifrån att förmö
genheten länluar 5 procent inkomst sanlt af skäl, SOIU nys~ nä111ndes~

tagit 1/3 af denna afkastning och lagt till del1 verkliga inkomsten,
hvarefter skatten utgått för hela det sålullda. salll111anlagda beloppet.
Man kan dock icke, SåS0111 i motionen n:r 77 i ftÖrsta kammaren sägs,
påstå, att detta förslag byggts på att 5 procent är den fonderade
inkomsten af förmögenhet i alln1änhet.. Mall 'får icke förbise, att till
grund för 11ela anordningen med förll1ögenhetsskatten ligger en till
likvärdiga tal l~educerad förlnögenhet. Själfva anordningen, sådall den
af 111ig beskrifvits, är ju tillkomlnen i syfte att vinna målet, samver
kan nlellan inkomst OCll förlllögenhet för bestänlmanclet af skatte
förll1ågan.

Oberoende af denna anordning kall naturligen bestämmas för
hållandet 11lellall inkomst och förlnögenhet. Härvidlag blir afgörande
dels den procent, förluögenhet på nu angifvet ändamål läl11nar, dels
ock ll1ed hvilken andel den sålunda beräknade afkastningell skall
läggas till del! 'verkliga inkolTIsten. Utan rubbning i anordningen kan
ll1ao beräkIla, att förlnögenheten läl1lnar 3, 4, 5, 6 procent o. s. v.
Man kall likaledes tvista om, huruvida den fonderade inkolllstens
skattekraft med 1/4, 1/3, 1/2 eller dylikt öfverstege skattekraften ·110S
inkomst af arbete. Svaret på dessa frågor. ko111111er att blifva afgö
rande för den' skattepliktiga förmögenhetsdelens beräkning ut.an att
rubba grunden för den direkta beskattningen, såson1 den nu före
slagits.

För att· nu öfvergå till förmögenhetsskatten, själfständigt för sig
betraktad, uppgår denSam.l11a till högst 83 öre per 1,000 kr. Denna
skatt är lägre än förmögenhetsskatten i Danmark, där skatten på
förmögenhet öfver 30,000 kr. utgår 111ed en krona för 1,000 kr.
För öfrigt gifver anordningell på den llär föreslagna skatten högst
betydlig lindring åt mindre förmögenheter. De minsta förmögenheter
betala icke mera än 7 öre per 1,000 kr. Då jag nälunde, att 111axi-
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lllunl för skatten skulle blifva 83 öre per 1.,000 kr., är detta sant,
SåSOlll nat.urligt är, allenast i de fall, där endast förn1ögenhetsskatt
utgår, d. v. .s. då den skattskyldige Ilar förn1ögenl1et eller ingen

inko111st.
KOIDnler inkol11st till, llvilket gifvetvis är förhållandet uton1 i un

dantagsfal.l, blir skatteprocenten naturligen beroende på bägge fakto
rerna, inkolllst och förlllögenhet. Att i dylika fall angifva, lIvad af

skatten belöper på förnlögenhet, är rätteligen en onlöjlighet. Envisas
IDan att vilja· se de belopp, hvar111ed skattskyldigs fÖrlTIögenhet drif

ver upp inko111st- OCll förmögenhetsskatten, kan lIlan ju lllöjligen säga.,

att förmögenhetsskatten alltemellanåt kan llppgå, onl jag nlinnes rätt,
till ~3 öre 1)er 1,000 l\]~.

Till grund för förlllögenhetsskattelllägges förnlögenhetens saluvärde.
Sålunda skall all fÖr111ögenbet nedbringas till saluvärdet. SåS0111 detta

värde skall anses beträffande fast egendo'111 taxeringsvärdet och för
öfrig egend0111 hvad den anses kunna säljas till. Därvidlag har sär

skildt anlllärkts, att aktiers värde här i landet är underkastadtsy·n
nerligen starka svängningar, och att saluvärdet därför icke får tänkas

vara det börsvärde, S0111 gällde viss dag under året eller den 31' de
cell1ber året före taxeringen, utan borde värdet upptagas till det he

lopp, hvartill aktierna vid verklig försäljning kunde betinga. En gransl{
ning af förslaget torde i detta fall gifva 111ig rätt, att ett uppjobbadt

hörsvärde icke blir beställll11ande vid uppskattning af aktiernas värde.
. Till sist skall jag 111ed allledning af hvad SOlll yttrades .vid sista

sa111manträdet o~h innehållet i nlotionen 11:1' 77 i första ka111nlaren
något beröra den konstitutionella sidan af saken. Det har fralnhållits,

att förnlögenhetsskatten' är af sådall beskafl'enhet., att garantier borde
lämnas för att denSanl111a ·icke skulle kunna uppskrufvas för lIlyeket.

Motionen hänvisar i detta afseende till en ordning, hvarigenonl för
111ögenbetsskatten skulle upptagås blalld statsverkets ordinarie in

komster och icke göras till förenlål för gelnensanl votering. On1 det
låter s~g göra, län1nar jag därhän, lllell jag tror icke, att ett sådant

ordnande inn~ebär någon garanti. Enligt regeringsforlnen gifvas näll1
ligen åtskilliga skatter af annan natur, sonl träffa förnlögenlletell, oeh

sonlenligt regeringsfornlen också äro underkastade gelnensaln vote
ring, såsoni arfsskatt och åtskilliga öfverlåtelseskatter af ställ1pelskatts

Ilatur. Därtill kOll1111er, att det icke finnes' något hinder för riksdagen
att, äfven onl den i år tager en särskild fÖrlTIögenhetsskatt, son1 upp-
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föres bland ordinarie inkonlster, ett annat år taga en författning an
gående inkolnst- och förmögenbetsskatt i den ordning, SOlll är före
skrifven för gelnensam ·votering.

Härefter ytttrade sig:
Bankdirektören E. von Sydow: Ehuru inledaren talat onl elidast

förulögenhetsskatten, ber jag få taga i betraktande förslaget i sin
helhet.

Af det intresse, den kungl. propositionell rörande inkolllst- och
förlnögenhetsskatt ådragit sig, tyckes fraingå, att den innehåller ett
förslag, SOlll i sina grundlinjer är värdt allt beaktande. Det är ej
heller något llastverk, utan visar dell utförliga historiken, att skatte
frågan' under 111ånga år debatterats och nu verkligen borde vara 1110
gen för ett afgörande.

Då en1ellertid enligt, finanslninisterns ·yttrande till statsrådsproto
kollet förslaget skulle innebära ett slutligt ochuttömlnande ordnande af
skattskyldighetell af inkomst 'och förmögenhet till staten, är docl{
att hoppas,' att, innall afgörandet sker, en del anmärkningar OCll er
inringar 1110t detsalllll1a nlåtte vinna beaktande.

De önsl{emål, jag då skulle vilja fraInställa, äro:
1:0 att afdrag 1llåtte medgifvas för erlagda utskylder såväl· till

stat sonl kOilllllun. Det berättigade i ett sådant afdrag har kanimar
rätten upprepade gånger franlhållit. ' Enligt hvad af förslagets Inati
vering .tyckes framgå, synes finansministern också i själfva verket anse
ett sådant afdrag både billigt och rättvist lnen har afstått därifrån,
då detsamina skulle. reducera totaliIlkomsten med c:a 2,000,000 kr.
Ehuru likväl ett afdrag af utskylder skulle stiga till ett så stort be
lopp, är väl detta knappast tillräckligt skäl för att i ett slutgiltigt
skatteförslag fortfara med en alllllänt erkänd oriktigIlet.

2:0 synes 111ig förlnögenhetsskatten, sådan den nu föreslagits, väl
kraftig. Då' man jämför skattebeloppen' i den nu föreslagna kOlnbine
rade inl{omst- och förmögenhetsskatten 111ed skattebeloppen i Preussen,
finnei" lnan, att inkomst- och förmögenIletsskatten för de lnindre in
komsterna är högre i 'Preussell' än 11är nu föreslagits, hvaremot skat
ten för de större inkolnstbeloppen skulle här blifva högre, d. v. s., när
i verklig inkolllst ingår i'nkoll1st af förmögenilet med 50 a too procent,
skulle högre skatt llär än i Preussell inträda vid inkonlstbelopp af 25,000
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kr. OCll, 1Iär i verklig inkonlst ingår inkonlst af förnIögellhet nled
331

/ 2 procent, vid ett nägot' högre inkollls~belopp.

Långt ifrån att i förmögenhetsllänseende kunna öfverträffa Preus
sen tror jag ej ens, att vi kunna nled detta land jänlställas,. ty, elluru
en och annan större, förlnögenhet här förekommer, är väl kapitalbild
ningen ännu i vårt land i sin linda. En nlindre hård skattebelast
ning för de större inko111sterna hade väl därför' varit lälllpligare.

SåSOll1 förslaget nu är, skulle hvarje förlnögenhet beräknas gifva
5 procent. Att en dylik räntesats är för hög, franlgår ju däraf, att, en
ligt lIvad i dagarna franlvisats, c:a 3 Iniiliarder skulle vara placerade
lnot lägre ränta än den här beräknade. Därtill komlner, att förnlö
genheter finnas, som under nlånga år ej gifva någon afkastning alls.
Oln därför den kungl. propositionen ej kan förändras därhän, att den
verkliga afkastningell lägges till grund - inonl parentes sagdt skulle
därigenOlTI förebyggas de stora svårigheterna vid förn1ögenhetsupp
skattning -'o synes nlig önskligt, att afkastning af förn1ögenhet beräk
nas till 4 procent i stället för 5 p'roeent.

On1 likasonl arfsskatten förlnögenbetsskatten genolll sin k0111bina
tiOll 111ed inkomstskatten ej kan undandragas gemensalU votering,
bör dock i hvarje fall grundell för förlnögenhetsskattens utgäende,
d. v. s. huru stor del af förmögenhetell skall fä tilläggas den verk
liga inkonlsten, ej få förändras utan båda kamrarnas beslut. Denna
del utgör enligt kungl. propositionen l/6o-del ocl1 skulle vid en beräk
nad afkolnst af förmögenhet af 4 procent blifva 1/75-del.

Till sist har jag ett önskelnål vis il vis bolags beskattlling. Här
är föreslaget olika skattesatser beroende på vinstens förhållande till
aktiekapitalet. Skattesatsen borde emellertid bero på vinstens för
IlåIlande till sanltliga fonder, alltså ej blott aktiekapitalet utan äfven
reserv- och dispositionsfonder. Att dylika fonder böra jän1ställas med
aktiekapitalet vid ett tillfälle SOln det ifrågavarande, SY~les mig själf
klart. Vid en1issi.oner händer ju ofta, att aktier emitteras öfver pari,
ocll det öfverskjutande beloppet, SOIU då godtgöres reservfonden, är
ju verkligt inbetaldt kapital. För öfrigt bildas ju dessa fonder af in
tjänta lnedel, sonl reserveras, oell den nu under behandling varande
aktiebolågslagen kommer nog att lägga hinder i vägen för bildande af
reserver på annat sätt. Att göra något för att premiera ökning af
reserverade medel kan ju också ej vara annat än godt ocll väl.

Grundtaxan vid bolags beskattning, SOIU beställ1ts till 21/ 2 procent,
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synes vid granskningen af den i förslaget befintliga jälnförande tabell
vis ~\ vis nu gällande OCll nu föreslagna skattebelopp särskildt för nlindre
bolag vara väl hög. I hvad ulAn och på llvad sätt denna grundtaxa
borde re?uceras, tarfvar dock en mer ingående pröfning.

Elluru jag här alltså gjort några erinringar lnot förslaget och det
san1ma äfyen med dessa blir sådant, att det hårdt drabbar el1 del af
de skattdragande, under det att de, som hafva en inkonlst lInder
4,000 kr., få lindrigare beskattning än för närvarande, anser jag dock,
att skäl finnas för att detsanlilla Blå leda till ett positivt resultat,
dock under förutsättning att, såsoln finansminister~ säger", det 111åtte
bli ett slutgiltigt och uttönl111ande ordnande af statsskatten.

Professor D. Davidson : Det är ju- en känd sak, att lllan icke
kan få något fullkomligt här i världen, OCll detta gHller i all synner
het. om sl{atteväsendet; då det nll gäller bland -annat att kOlllpiettera
vår inkonlstskattelagstiftning 111ed en förnlögenlletsskatt, fär 1llan alltså
ej uppställa alltför höga fordringar på densalllina, 111en naturligtvis
ä andra sidan ej af detta förhållande föranledas till för långt gående

afprutningar ~

Det är nu att beakta, att. 11varje fÖrIl1ögenhetsbeskattning är
behäftad 111ed ett fel, sonl beror på det förhållandet, att för
mögenheten, då den bildades, i vissa fall blifvit belagd 111ed in
komstskatt lllen i alldra fall icke. Två personer hafva 10,000 kr. i
inkoll1st 11var. Den ena sparar 1,000 kr. onl året ocll-san1lar 20,000
kr. Dell andra förbrukar årligen 11ela siri inkonlst. Det är tydligt.,
att af dessa två Ilar den senare under dessa år konsulllerat Iller än
den förra, l11el1 icke erlagt lllera i inkolnstskatt. De 20,000 kr., för
hvilka sålunda den sparande har erlagt inkol11stskatt allt efter sonl de
sparades, blifva ånyo beskattade genom förmögenhetsskatten. Detta
är tydligen en dubbel beskattning, t~T den sparande hade kunnat genast
konsumera dessa. 20,000 kr. och sålunda sluppit från skatten. Det.
måste onekligen förefalla egendonlligt, att denne person belastas
II)ed en särskild skatt därför att hall bevarat en del af sin årliga in
komst och sålul1da gjort landet en tjänst.

Nu finnes det emellertid andra fall, där, då förl11ögenhet bildats,
den icke _blifvit förenlål föi~ inkomstskatt, OCll i sådana fall innebär
en förmögenhetsskatt ej en dylik dubbel beskattning. Om l11an nu
vill taga i anspråk den särskilda skatteförInåga, SOlll tillvaron af för-
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ll1ögenheten anger, blir det visserligen Ilödvändigt att inrätta en för
n1ögenhetsskatt. Men IDan får då taga hänsyn ti.ll nä111nda ofullko111
lighet, son1 gör, att denna skatt alltid konlmer att tynga ll1ycket
ojänlnt.

Hvad anordnandet af förnlögenhetsskatten beträffar, saknar jag i
inleaarens föredrag en lltredning angående några punkter, son1 äro af
ganska stor hetydelse Ined afseende å storleken af förIllögenhets
skatten enligt det af kungl. nlaj:t fra1111agda förslaget. Han talade
om att förn1ögenhetsskatten borde göras progressiv, och 111enade, att
den horde" göras progressiv i förhållande till förn1ögenhetens storlek,
oeh han nälnnc1e, att för större förn1ögenheter borde erläggas för
111ögenhetsskatt enligt högre skattefot än för slnärre förll1ögenheter.
Men ellligt det föreliggande förslaget inträffar detta ej alltid. Det ka.n
hän"da, att stora och sn1å förnlögenheter få erlägga lika stor procent
i skatt, och att sålunda progressionen efter förll1ögenhetens storlek
försvinner. I grunden är det icke förlnögenlletens storlek, sonl enligt
förslaget är nornleral1cle för skattefoten vid förn1ögenhetssl{atten, utan
den olika storleken af de olika förlnögel1hetsinnehafvarnas inkon1ster.
Den, sonl har större inl{on1st af arbeteocll förmögenhet, får erlägga
för sin förIllögenhet större skatteprocent än den, SOlll har lnindre in
k0111st.. Men det är icke så anordnadt här i världen, att den, SOlll
har större il1kol11St, alltid har större förluögenhet oeh del1, soin har
111il1dre inkon1st, har "lnindre förmögenilet, utan det kan hända, att
personer, SOlU äga stora inkolllster, hafva relativt litell förmögenhet
och personer llled relativt slnå inkoll1ster kunna hafva stor förmögen
het. Följden af detta blir, att det kan llända, att. en större förnlö
genhet belägges nled en lägre skatteprocent än en l11indre förn1ögenhet,
eller att förn1ögenheter af betydligt olika storlel{ kOlIln1a att beläggas
med sallln1a skatteprocent. Då älnnet är alltför inveckladt för att
jag här skulle kunna i korthet på ett lättbegripljgt sätt utreda det
samll1a, lllåste jag inskränka n1ig till att försöka att n1ed några exen1
pel belysa innebördell af det antydda. On1 en person Ilar 30,000

kr. af arbete, blir resultatet det, att, oafsedt 0111 hans förll1ögenhet
utgör 6,000 kr. eller 1,20.0,000 kr., kOll1mer förn1ögenhetsskatten
enligt förslaget att utgöra sall1111a skatteprocent eller 5/6 pro Iniile.
Onl en person Ilar 6,000 kr. i total inkolTIst, blir den förlnögenllet,
han hal", i regeln beskattad. endast lTIed 1/'2 kr. pro luille, lluru stor
förlnögenlletell än är. Man \kan sHga, att en person med- 6,000:, kr.
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inkon1st kan icke hafva så stor förnlögenhet.. Ja, i regeln är det nog
icke någon stor sådan, men den kan dock variera l11ellan 6,000 kr.
och 120,000 kr., oell skatteprocenten blir ändock densanlnla eller 1/'2
pro ll1ille. Men Oln det är fråga onl icke-inkomstgifvande förnlögenhet
(t. ex. obebyggda tomter, S0111 behålles i och för en långt franl i
tiden väntad värdestegring), blir en person lned en dylik förn1ögen
het af 900,000 kr. belagd med samnla förn1ögenhetsskatteprocent
som en person med 6,000 kr. förmögenhet (s0111 har 6,000 kr.
inkon1st). Då variationen i förnlögenbetsskatteprocenten enligt detta
förslag Hr ganska betydlig (Inaxirnuln är 1 pro mille, ej O,nB pro
IniIle, sonl inledaren angaf), så kan inkongruensen n1ellan förlnögen
hetens storlek OCll skatteprocenten bli nlycket betydande.

Dett.a är en väsentlig brist hos förslaget, Gell den san1111allhänger
lned förslagets äflan att låta skattefoten vid förmögenhetsskattell blifva

beroende af inkoll1sten. Så vidt jag kan se, OCll det följer af moti
veringen till förslaget, '" bör det vara storleken af den förmögenhet,

jag besitter, sonl blir bestäminande för skat.tekraften på grund af för
111ögenlleten, hvaremot det icke finnes något skäl anfördt, 11varför

storleken af en persons inkoll1ster hör få inverka på denna sak.
I vissa fall hlir det verkligen en faktis;k progression- efter förlllögen

hetens storlek; t. ex. on1 111an jämför personer, SOl11 endast hafva inkolllst
af förlnögenhet, finller 111an, att deras förn1ögenhet blir beskattad pro
gressivt i förhållande t.ill dessa förn1ögenheters' storlek. Detta beror
därpå, att de harva endast inkonlst af förn1ögenhet, och att den, sonl

Ilar större' förlnögenllet, Ilar' proportionellt större inkolnst-och tvärtonl.
Men äfvel1 i detta fall företer skatteskalan en egendomlighet, nälll

ligen att den först stiger upp till 1 kr. pro mille och sedernlera sjunker,
då förlnögenheten ytterligare ·ökas. ,Denn'a anordning kan icke' för

.svaras på något' sätt utal1 är obestridligen ett fel. Detta fel beror
på den tankegången i förslaget, att mall har så att säga hopsvetsat

de två faktorer, som inverka på skatteförnlågan: inkon1st och för
111ögenhet, och det sker på det sätt, inledaren nyss angifvit. Men jag

kan icke förstå, hvarför' detta sätt är nödvändigt. Det finnes ett an'nat
sätt: att uppställa en progressionsskala för inko111st och en progres

sionsskala för' förmögenhetens storlek och sedermera förena skatte
beloppen~ sonl uppstå efter dessa skalor. Då får inkomsten sitt in
flytande OCll förnlögenheten sitt inflyta.nde, och det blir ett riktigt
resultat.
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NU finnes visserligen ett biskäl till dell anordning; SOlll föreslagits
beträffande progressionen, nänlligen att 111an skulle vinna den fördelen,
att förnlögenhetens belopp icke synes i taxeringslängden. Förlllögen
heten skulle förändras till inkonlstbelopp, och endast dessa skulle
synäs. Men samma resultat kunde åstadko111ll1aS äfven .nled det för
slag, jag fralIllagt. Det bellöfves icke någon högre Inateillatik för '
att förvandla förnlögenbet till inkolllstbelopp.

Vid beräkningen af förmögenhetens beskattniIigsbara storlek skall
enligt förslaget SåSOlll värde å jo"rdbruksfastighet, i likhet med hvad
SOlll föreslå.s i afseende å anllall fastighet, upptagas saluvärdet. NII

förllåller det sig så, att det med afseende å jordbruksfastigheter visat
'sig en tendens att. vid köp öfvervärdera dessa i förhållande till afkast
ningen, och detta beror på olika orsaker: käi~leken till jorden och den
själfständighet, nlan nled den vinner, nl. fl. individuella skäl, sonl
åstadkoIDlna, att en sådan öfveruppskattning äger rUlll. Men det
är fråga om, lluruvida sådana skäl böra föranleda större beskattning,
hvilket ·hlir händelsen, om 111an lägger saluvärdet till grund för för
lnögenhetells värdering. I Preussell stadgade lnal1 år 1893 i förnlögen
hetsskattelagen samma regel, som nu föreslås hos oss. Där blef grun
den »der gemeine Wertll», och det har tolkats såsonl saluvärdet. Det
väckte emellertid stark·' kritik på grund af nyss omnälnnda förhållande,
och år 1906, då lagen ändrades, vidtog nlan en nlodi~kation, så att
ll1an sl{ulle' taga· hänsyn icke endast till saluvärdet utan äfven till
Hrrendevärdet å jordbruksegendonlar af ifrågavarande slag i sanl111a
trakt. ., År "1909 gick man vidare och bestänlde, att för jordbruks
fastighets värde skulle läggas' till grund den nettoafkastning, sonl dylik
fastighet 11led hänsyn till dess användning och det i allnlänhet van
liga brukningssättet i lnedeltal l{an varaktigt läll1na~ Jordbruksfastig
hetens värde skall anses utgöra 25 gånger nänlnda afkastning.

Jag vill nu icke intaga någon bestänld ståndpunkt till denna fråga.
Jag har sett,: att det franlställts den tanken, att det skulle vara en
sidigt . agrarintresse, . sonl nledverkattill denna lagstiftning, lnen jag
tror; att· däri, ligger en stor öfverdrift.· Jag' tror, att ändringsförslaget
har sakliga grunder, och jag' sluter därtill' af förhållandet i en del
andra stater -i' Tyskland, som haft uppe frågan onl införande af, för
111ögenhetsskatt, t. ex. i Wlirtemberg,' där lTIal1 tagit upp frågan i de
talj till behandling. .

Då jag nu· har ordet, vill Jag äfven beröra en' annan punkt, nänl'"
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ligen det äfventyr, hvarför den är utsatt, sonl underlåter att dekla
rera. Det finnes 11U stadgadt, att sådan underlåtenIlet ll1edför förlust
af rätt att öfverklaga taxeringen. :Detta äfventyr har upptagits i det
nya förslaget oell något skärpts, såsonl kanl11larrätten påpekat. Det
sHges visserligen i den kungl. propositionen, att det icke' föreligger
någon slrärpning, nlen jag tror, att det förefinnes stora skäl, sonl tala
för kanlnlarrättens uppfattning. Detta äfvent,yr är både för hårdt OCll
olämpligt. Äfventyi~et skulle ligga däri, att, on1 taxeringsmyndigheten
höjt taxeringen för en sådan tredskande deklarant, kan denne icke få
ändring däri, äfven 0111 11öjningen går utöfver llvad den verkliga inkoln
sten är. Det är tydligt, att detta skall verka ojämnt, därför att icke
alla taxeringsmyndigheter handla på samlna sätt. Dessa s. k. straff
blifva nlycket ojänlna för de skattskyldiga och konlll1a icke att pro
portioneras efter skulden. Egentligen har ell taxeringS111yndighet icke
rätt att höja inkoll1sten för en skattskyldig utöfver hvad den anser
vara inkomstens verkliga belopp; det göres ju icke för detta fall
något undantag från den regeln, att taxeringsmyndigheterna skola
taxera efter bästa förstånd och saUlvete. De måste sålunda äfven i
detta fall upptaga, hvad de anse vara den verlrligu' inkomsten. Då
blir äfvcntyret ännll ojänlnare, än onl de skl}lle 11afva rätt att höja
taxeringen utöfver hvad de anse, att inkonlsten uppgått till. Det torde
därför vara riktigast att utesluta detta äfventyr och taga något annat
i stället. Jag vill erinra 0111, att i Preussell har lllan efter lång er
farenhet onl verkan af denna bestämnlelse afskaffat detta äfventyr
oell i stället fastställt den påföljden, att del1, taxerade skatten skall
höjas 111ed vissa procent för sådana personer, S0111 icke deklarera.

Professor P. E. Fahlbeck: De viktigaste" anl11ärkningar, jag har att
fralllställa. 1110t det kungl. förslaget, har jag franllagt i en l110tion. 'Dessa
anmärkningar träffa icke så luycket den del af förslaget, SOIU varit
före i afton, nåmligen förluögenhetsskatten. De afse lnest det, att jag
vill fä en öfverblicl{ öfver hela den direkta beskattl1ingen, innall jag
kan vara l11ed onl att fastslå den för stateris del. Jag' anser sålunda,
att lnan därförinnan bör hafva i sina grunddrag en redogörelse för
11uru nlan tänl{t sig deri konlmunala beskattningen, hvilken nödvän
digt lnåste grunda sig på direkt inkoll1st- och förlrlögenhetsskatt.
Äfvell ll1å jag säga, att jag står nlycket tviflande inför de föreslagna
bestälnnle]serna rörande taxering af jordbruksinkonlst och' speciellt
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beträffande deklarering för det ll1indre jordbruket. Jag fruktar, att
det kon1n1er att blifva el1 stor lllissräkning för vederbörande, då de
kOll1ma till de sn1å jordbrukarna och bedja den1 deklarera l11ed led
ning af hvad de äga oeh hvad de anse sig hafva i inkoll1ster. Jag
tror resultatet blir, att de säga: Vi ha ej al1nan inkon1st än 11vad vi
lefva upp. OCll den vilja de icke taxera högt, säkert blott till en
bråkdel af hvad kungl. l11aj:t tänkt sig skola blifva deklareradt.

Men jag skall icke vidare yttra lllig 11ärom utal1 hålla lllig till
den i 'dag behandlade förmögenhetsskattell och då först näll1na något.
llled afseende å den konstitutionella sidall af saken, eftersolll den sär
skildt dragits fraIll och onekligen är värd att tagas i beaktande.

Se vi saken historiskt, är det l11ärkligt att iakttaga, llllrUS0111 un
der loppet af en 111ännisl{oålder sallltliga statens inkol11ster af skatte
l1atur flyttats öfver' till 60 § regeringsformen. Grundskatternas af
skrifning gjorde, att den fasta inkoIllst, staten hade i den1, försvann
ulan att ersättas af något allnat. Mell det var nog, föreställer jag
111ig, tanken,' då det skedde~ att., när en förlllögellhetsskatt en gång
skulle införas, den skulle bli en fast ordinarie inkon1st, SOlll svarade
1110t grundskatterna, elluru l1aturligel1 moderniserad OCll specialiserad
'efter olika slag af produktiv egendoln. - En förmögenhetsskatt af
ilnproduktiv egendon1, såSOln den i vissa 1110tioner föreslås, synes l11ig
rent orinl1ig. - Utvecklingen Ilar eIllellertid gått därhän, att allt Ilar
lllobiliserats, allt flyttats öfver till bevillning OCll fått bevillnings
natur. Visserligen är jag icke rädd för dell gen1ensalnl11a voteringen
eller fruktar, att riksdagens båda kamrar icke skola bibehålla den
sans OCll måtta, SOlll behöfves för att lalldets ekonomi icke skall taga
skada af oIänlplig beskattning, lllen jag kan icke undertrycka den
tankel1, att det för statsllushällningen är af stor vikt att hafva en
fast inkol11st att lita till OCll icke endast vara beroende af den år
efter år fastställda bevillningen. Väl är det i regeln så, att bevill
ningen står orubbad utan förändring långa tider, mel1 i verkligheten
är den beroellde af årliga beslut. Icke i något annat land förekol11
Iller det, att statens inkomster äro till så stor del grundade på årliga
bevillningar. Emellertid tror jag, SOlll sagdt, icke, att faran reellt är
så stor, ehuru jag anser, att det för. en ordnad statshushållning vore
af vikt, att nlall bibellölle nägol1 del af statens inko111ster i forIn af

. fast ordinarie inkomst. Inledaren sade nyss, att, 0111 riksdagen vill
ett följande år förändra en eventuellt såsom bevillning antagen skatt,
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står det riksdagen fritt. . Jag tror, att det historiska ögonblicket var
inne, då man lade franl detta förslap; till förmögenhetsskatt. Har det
ögonblicket försUlnnlats OCll är skatten en gång gjord till bevillning,.
lär det blifva svårt att få den förvandlad till ordinarie inkolllst.

Detta är alltså den anmärkning från konstitutionell och alllllän stats
finansiell sida, nlan kall göra, att nu var det ögonblick inne, som
skulle ·användas för att åter sl{apa en fast ordinarie skatt. Då det
fått gå obegagnadt förbi, tror jag icke, att det finnes nägon· nlöjlighet
att vidare återgå till .denna skatteform.

Men jag. skulle oekså vilja säga några ord 0111 fastighetsskatten i
OCll för sig. Den näst föregående. talaren, lnin ärade kollega,. har
träffande påpekat vissa stora brister i densamma, sonl framkonl111it
däraf, att nlan hopkopplat denna skatt med inkonlstskatten och ·gjort
den till en del af denna. .Följden lläraf är -' utonl hvad han på-o
visade "":-, att skattell -progredierar från två olika sidor. Skattepro
centen växer _efter förlllögenhetens' storlek, lnen den växer jämväl
helt . allmänt på grund af inkonlstens storlek, oberoellde' af hvarifråll
denna inkonlst härflyter, af ifrågavarande förnlögenhet eller ej. Detta
synes, nlig .orimligt; OCll den orilnligheten franlträder så lnycl{et mer
sonl, lnedan skatten progredierar efter både förmögenhete~s och in-o
komstens storlek, förmögenhetens afkastning i lnånga fall degredierar
111ed' storleken. Det är visserligen sant, att i industriella företag för~

mögenhetens afkastning brukar växa llled storleken, lnen inom jord-o
bruket, SOlll är det viktigaste näringsfånget i vårt land, är det tvärtom
så, att företagets -. förmögenhetens - afkastning står i Ol11välldt förhål
lande till storleken. Afkastningen är högre för. de slnå jordbruken
än för de stora, 1llen skatten går i olnvänd ordning.' Dell är obe
tydlig för. de små nlen progredierar för de stora oell det, SOlll nämndt,
på dubbelt sätt. Jag anser detta .vara l ett stort fel.

För lnin del skulle jag tycka bäst 0111 en· förlnögenlletsskatt, son1
vore alldeles oberoende af inkomstskatten och hade' karaktären af en
grundskatt, som utginge lned .viss procent på förln.ögenheten och så
vidt 111Öjligt. fix. Förnlögenhetsskatten bör stå. fri, likasoln förllållan
det. är .i Preussen. . ~Ian. skulle därigenoln undgå ·åtskilliga af de an
lnärkningar, som nu .. nled all rätt klulna göras mot denna skatt,~. så
SOlll den är· ~nordnad..

. Detta är _hvad jag i stort Ilar att .invända lnot förslaget. . Det
finnes. dessutolll en del. detaljer däri, IllOt hvilka anmärkningar kunna
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göras, n1en, då man för ·dem måste använda lnatenlatik, för att icke
säga matematik af högre slag, vill jag icke ingå på den1 utan inskränker
lnig till dessa korta annlärkningar.

Expeditionschefen C. Carleson: Professor Davidson gjorde den
anmärkningen, .att förmögenhetsskatten i vissa fall uppgick till 1. kr.
pro mille. Jag hade gjort en beräkning i näl11nda afseende och. där
vid kOilllnit till hvad jag sade, nämligen 93 öre pro 111ille, 111en efter
sonl professor Davidson bestänldt uppgaf, att förmögenhetsskatten
kunde uppgå till 1 kr., antager jag, att jag räknat fel.

Professor Fahlbeck klandr.ade, att inkolnstskatt och förnlögenhets
skatt konlbil1erats n1ed 11varandra. Detta är ett ämne, sonl kan göras.
till förenlål för åtskillig diskussion. Men jag tror, att Inan Ilar en
icke så ringa allnlän uppfattning b~konl sig, då lnan säger, att en
persons ekonol11iska ställning är beroende på såväl hans inkolnst sonl
hans förmögenhet. Dessa båda faktorer bilda underlaget för skatte
förInågan, och de böra därför samverka. Att en större inkonlsttagare
komlner att få betala en jämförelsevis högre skatt för sin förm·ögen
hetsandel, än hvad en nljndre inkonlsttagare får. betala för en lika
stor fÖI"lnögenhetsandel, faller af sig själft. ,

Med· anledning af hvad professor Fahlbecl{, nämnde däronl, att jag
yttrat, att ett följande års riksdag kunde öfverföra förmögenhetsskat
ten till de ordinarie inkonlsterna, vill jag påpeka, att det var just
n10tsatsen, sonl jag sade. Det är icke någon garanti att upptaga. för~
nlögenlletsskatten bland de ordinarie inkomsterna, ty onl 1910 års
riksdag uppfört förnlögenhetsskatten bland de ordinarie in.komst~rna,.

så är det· 1911 års 'riksdag obetaget att genom gelnensaln votering
taga förnlögenhetsskatten såsonl bevillning, och då hafva vi två slag
af förmögenhetsskatt.

aln' lnan vill följa den historiska utvecklingen, vill jag gent emot
professor Fahlbeck säga, att alla direkta skatter i Sverige hafva från
1600-talet till datum hänförts till bevillningarna.. Och jag vill nämna,
att förInögenhetsskatten icke är något fränlmande för Sverige. För
mögenhetsskatten fanils redan på. Carl XII:s tid och uppträdde sedan
sporadiskt. En sådan skatt förekolfi ·äfvel~· under förra århundradet
.och ingick då' bland stat.ens, extra ordinarie bevillning. Det är. 11vad
som lnotsvarar bevillningarna i 16· § regeringsfornlen.
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Kalll 111arrättsrådet J. Östberg : Jag Ilade vid förra sanlnlanträdet
tillfälle att yttra l11ig angående förslaget i öfrigt och skall därför nn
inskränka 111ig till att ytt.ra mig 0111 det föreliggande diskussiollsälnnet,
nänlligen förlllögenlletsskatten.

Den ärade inledaren franlhöll, att inkomst- och förmögenhetsskatt
sanlverka för att konstatera en persons skatteförmåga. Detta lnä ju
vara. Men däraf följer icke, att denna salllverkan skall vid beskatt..
ningen få det uttryck, S0111 den fått i den kungl. propositionen.

Nu är det ju så, att 111an i vår tid till och n1ed ibland bestrider,
att skatten skall utgå efter skatteförnlågan. Man säger, att qet är
icke så alldeles gifvet, att så bör ske. D'et finnes kritici, SOlll för ..

neka det, och, då man k0111nler till den kOlll111unala beskattningen,
så finner 111an , att, ehuru kOlll1nunen drifver sa1111na verksamhet SOl11

staten och n1an lika litet kan undgå att tillhöra en kOlnnlun som att
tillhöra stat.en, l11an där vill, åtminstone delvis, uppställa andra grun..
der. Mel1 låt vara, att skatteförinagan skall vara den afgörande ,och
grundläggande principen, så är det å andra ~idan klart, att skatten
l11åste betalas af inkonlsten. Har en persoll ingen inkoll1st, så kan
han icke betala någoll skatt. Har således en person endast sådan
förmögenhet, son1 icke gifver inkolTIst, kall han icke betala skatten
utan att skaffa sig inkonlst genonl att realisera större eller l11indre
del af sin förlnögenhet.

Ser man nu på, 11uru frågan onl förll1ögenhet.sskatt hos oss fak ..
tiskt nppkol11111it under de kOllllllittearbeten, som förevarit, så finn,er

nlan, att den uppkomll1it såsom. en utväg att träffa den fonderade
inkoll1sten härdare äl1 inkolllst af rent arbete.- Man har ansett, att
den inkonlst, som härflyter af obligationer, utlånade pennin-gal' eller
aktier, är skattekraftigare och därför borde träffas starkare än inkolllst

direkt af arbete.
'Föredragshållaren skildrade, huru' nlan förut sökt lösa denna fråga '

och sedernlera kOll111lit till att frågan borde lösas genoll1' införande af

en förll1ögenhetsskatt.
Nu kan 111an· emellertid ifrägasätta, 0111 icke detta tal 0111 den

fonderade inkomstens~ större skattekraft i vissa fall innebär åtskillig
öfverdrift. Jag skall taga ett enda exenlpel, S0111 visar detta. Jag
tänker l11ig ell änka 11led barn, hvilka 11~n skall uppfostra. Hon har
6,000 kr. i penningar, placerade i ett aktiebolag eller, låt vara, i
obligatiollel'. Är he'1~1,~es skattekraft så nlycket större än den, som
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finnes hos en statens eller kommunens tj änstenlan , hvilken uppbär sin
lön till saulma' belopp, 6,000 kr., af det alllnänna?

Men naturligtvis nlåste det 11ledgifvas, att det ju såsonl regel
gäller, att, i den mån kapitalet fortvarar och är placeradt så, att det
fortvarar, så är det en fördel att hafva inkolIlst af kapital, och detta
hör komma till synes i skattelagstiftningen.

Nu säger man här i dag, att prineipen OIn att trä·ffa den fonde
rade inkonlstell. på ett högre och kraftigare sätt än annan inkomst
ligger egentligen icke (till grund för kungl. lnaj :t8 förslag om förmö
genhetsskatt, ty med kungl. lnaj:ts förslag arSel' man att träfra för
mögenhet, vare sig dell gifver inkomst eller Icke. Ja, lllen själfva
det systelTI, som kungl. lllaj:t har valt, visar väl hän på att man
verkligen vill träffa den fonderade inkomsten, när nlan gjort förmögen
heten vid' taxeringell till en del af den personliga inkomsten och där
igenom beskattar äfven förll1ögenheten. Eljest förstår jag icke, hvar
för lnan undantagit vissa delai~ af förnlögenheten. Det finnes nänl
ligen grupper af förlllögenhetsförelllål, som äro undantagna frän för
luögenhetsskatt. Och ,,"iII' nlan beskatta all förmögenhet, finnes det
icke något skäl, hvarför luan skall undantaga vissa förmögenhets
objekt. En person kan nedlägga sin förnlögenhet i nlöbler, samlingar
eller annat, en annall placerar den på annat sätt. " Man har också
sett, att lnotioner redan framkolnmit, hvilka afse att träffa just för
nlögenllet, som ligger i nlöbler etc. rry, säger nlan, är förnlögenhets
sl{atten' oberoende af onl' förmögenheten gifver inkonlst eller icke,
bör vid beskattningen 111edtagas all 'förmögenhet, åtnlinstone när den
öfverstiger en viss stoi'"lek.

Grunden till kungl. nlaj:ts förslag får väl 'eineIlertid anses i själfva
verket vara, att IDall vill· hårdare träffa den fonderade inkomsten,
1llen lllan Ilar trott sig bäst nå detta genom att· beskatta förmögen
het, sonl gifver inkomst eller åtnlinstone har nlöjlighet att gifva sådan.
Men äfven i detta afseende har man velåt rubba kungl. nlaj:ts för
slag i en framkonl-men motion. Ty nlan har velat undantaga viss
del . af förlllögenheten, soIl} kan gifva inkomst, nämligen jordbruks
inventarier, bestående af redskap OCll kreatur.

Nu torde lnan, hvad fast egendom beträffar, kunna säga, att det
ju är hufvuddelen af vår förmögenhet. Ja, man finner af de beräk
ningar, uppgjorda af aktuarien Flodström, som blifvit framlagda, att
'fill~nsministern uppskattar vår nationalförmögenhet netto till ett be

12



178 1910 den 29 april.

lopp, S0111 ungefär 1110tsvarar salnlnanlagda taxeringsvärdet på fast
egendonl, 0111 Inan ,därvid. samnIanslår jordbruksfastighet och annan
fastighet.

Vidare är det att erinra, att den del af fÖrlTIögenheten, sonl ligger
i aktier, blir" i den mån denna förmögenhet ,lämnar inkon1st, hårdare
beskattad än annan inkolDst genom dell särskilda extra heskattningen
på aktiebolag.

Onl IDan nu fäster sig vid den del af Sveriges nationalförlnögen~

Ilet, sonl ligger i fast egendon1, så franlhöll föredragshållaren, huru
so111 det skulle vara. obilligt att uppdela. inko111sten af en fastighe.ti
två delar,. nälIlligen en, sonl kOlun1er af själfva fastigheten, och en
annan, 11vilken kC?n1111er .af arbetet, och säga, att inkon1st af fastig
heten skall 111an ~lltid beskatta, ty, 0111 det blefve lnissväxt, fann~ det
ju ingent.ing att beskatta.' Men detsanlllla gör lnan, fastän kanske i
mindre grad, genon1 kungl. maj:ts förslag, SOlll lägger el1 förmögen
hetsskatt på, fastigheten, vare sig 4en gifver inkomst eller icke.

Nu förhåller det sig så, att vi. här i 'landet redan hafva en skatt
på fast egendom, sonl i sig, är af blandad natur -- det fil' en afkast
niugs- eller inkolnstskatt, så långt det räcker, oell det är också en
förlllögenhetsskatt i viss lnån -, och det är fastighetsbevillningeli. Det
synes nlig, sonl ~nl det borde blifva föremål för ett lllycket allvarligt
öfvervägande, lluruvida Illa11 verkligen har skäl att helt ocll: IIäIlet
kasta. bort fastighetsbe.villning till. staten OCll ersätta den lTIed den
nykonstruera~e förnlögenhetsskatten, S0111, säga hvad ·man vill, är
ofantligt mycket krångligare än den inv.anda fastighetsbevillningen.
Det är sant'. att fastighetsbevillningen . icke är någon skatt på netto
förmögenlIeten. Ty där tager staten fastighetsägaren för hufvudet och
säger: Ni företräder" det fasta kapital, sonl finnes. i den egendolll,
.llvilke.n ni innehar; var god OCll betala så och så lllycket. M~n där
efter inrättar .sig fastighetsägaren, .oelI den, SOlll köper elI. fast egen
dom, va~~e sig: i" stad· eller pä landet, kalkylerar i a1l111änhet med dell
på, densalllilla. hvilande .skatten. Genoln dell fastighetsbevillning, sonl
lägges. på fastighetsägaren,. blir det kapital, som ligger i fastiglleten,
beskattadt.

. Jag har därför tillåtit mig .att, för att denna synpunkt skulle
konlilla .un~er. öfveryäga,nde, i min nl0tion J föreslå" att. bevillni~gen
bibehålles och nedsättes till. IIä1ften.

, Kungl. 111aj:ts skat.tef~rslag få .naturligtvis ses sås0111 helhet. För-
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slagen o111fatta äfven en processuell del 0111 taxeringslnyndigheterna
och taxeringsförfarandet. Onl den delell torde i princip ingen skilj
aktighet vara rådande. Att det är ett framsteg att få ett enhetligt
förfarande vid taxering, äro alla ense Oln, och det var redan före
slaget i den första inkonlstskatteförordningen SåSOlll ett alternativ bland
då franllagda förslag.

Vidare innehåller kungl. ll1aj:ts förslag förändrade. grunder för
aktiebolags beskattning äfvensonl el1 inkolnstskatt. på jordbruk och
annan fast egenrloll1 nle<1 alla de afdrag, sonl där äro uppkonstruerade
och låta bra på papperet' men för taxeringsmyndigheterna och de be

skattningsskyldiga blifva svåra att kunna tyda.. Till en början konlIlla
de att föranleda till att statens inkomst af fast egendonl blir ringa.
Såsoln,* en säkerhetsventil häremot har 111al1 nu förn1ögenhetsskatten.
Då eIneilertid denna förmögenhetsskatt till hela sin konstruktion nlåste
blifva. olntvistad och dess tillälnpning kOlnnler att erbjuda stora svå
righeter, är det då månne icke bättre, att 111an, åtnlinstone tills vidare,
bibehåller fastighetsbevillningen i lnodifierad' farIn, till dess lnall sett,
huru inkoll1stskatten å fastighet verkar, samt,· till dess erfarenhet
häronl vunnits,länlnar förlnögenhetsskatten· å sida.

Hvad i öfrigt beträffar den. af kungl. maj:t föreslagna förl11ögen
hetsskatten, må väl ett par erinringar vara· på sin plats. Den skatt
skyldige skall uppgifva nettosulnman af sin förmögenl1et; det är allt,
hvad SOln skall stå i själfdeklarationen. Taxeringsmyndigheterna hafva
den kontrollen, att de kunna se, huru stort taxeringsvärdet är på
hans fasta egendon1, och vidare kunna de få vetskap onl hans skuld
ränta, hvilken han skall uppgifva i sin deklaration, oell då kunna de
konstruera franl, huru stort hans skuldbelopp är. Men någon full
kOl1troll (öfver. den totalsulllIna, han uppgifver, finnes naturligtvis icke.
Skall en sådan kontroll kon1ma till stånd, har naturligtvis taxerings
nämndens ordförande att tillspörja vederbörande, huru ban beräknat
sin förmögenhet, sa111t säga: Var god oeh lägg fram det för oss..
Huru långt har taxeringsnälnndens ordförande rätt att spörja och fä
svar af den skattskyldige? Kan. den skattskyldige affärda honoll1 och
säga: Jag bar uppgifvit lnin förmögenhet ocb går icke; in i detaljer?
Eller s~all den skattskyldige vara skyldig att säga: Jag har beräknat
det så och så? Det senare torde han fä göra.

Följer 111an nu de anvisningar, S0111 äro gifna för förn1ögenhetens
taxering, är det så, att fastighet. skall uppskattas efter taxeringsvär-·
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det. rraxeringsvärdet, son1 redan nu har en stor betydelse, får då en
ökad betydelse, 111en i al1111änhet torde 111an ju därom icke kunna säga
så lnyck~t, ty det konliner att ställa sig svårt att kunna förebringa
någon 1110tbevisning 1110t taxeringsvärdet. Äfven Oln den skattskyldige
vill öfvertyga taxeringsnäl1111den, att fastigheten har ett lägre värde
än det åsatta taxeringsvärdet, så kan Sanl111a taxeringsnänlud, sonl
hestänlt taxeringsvärdet, icke vara lned på den åskådningen.

Så konliner lIlan till frå.gan Oln värdepapperen. De skola upptagas,
så vidt de äro noterade å inländsk eller utländsk börs, till det note
rade Värdet, så franlt. omständigheterna föranleda till att detta verk
ligen 1110tsvarar pris, sonl under normala förhållanden kan a11tagas
11afva varit påräkneligt vid försäljning. Ja, taxeringsnänlnderna" i
Sveriges olika bygder lära nog komn1a att taga det noterade priset,
ty huru skola de i regeln kunna ingå på ett bedölnande af lluruvida
d~t noterade priset motsvarar pris, SOl11 under 110rmala förhållanden
kan antagas llafva varit påräkneligt vid försäljning. Jag har all re
spekt för våra taxeringslnyndigheter, nlen lllan kan ieke lägga på dem
alltför stor börda, och man kan icke fordra för n1ycket af dem. Vi
dare innehåller förslaget dell regeln, att lager af råämnen eller varor
skola värderas såsonl helhet utan hänsyn till påräknelig vinst vid
försäljning i detalj. I)et är naturligtvis också 111ycket svårt att i detta
afseende, Oln- det uppstår tvist, kOll1ma till rätta med taxerings
nlyndigheterna.

Man kan vidare sHga, att, oln n u den enskilde på detta sät.t klar
lägger sin ställning för taxeringsnänlnden, så I{Olnnler nog, äfven om
saken skall hällas 11elll1ig för ordföranden och den ledanlot, sonl
granskar uppgifterna, han att känna det SåS0111 en inkvisition, sonl
för hOl10111 kan blifva obehaglig nog, och det blil~ så nlycket värre,
Oln taxeringsnälllnden afviker från hans uppfattning.

Nu har det sagts, att förmögenhetsskatten är så liten, såsom dell
nu uträknats, att den icke har någon betydelse. Men för det första
vill jag erinra Oln, att denna förmögenhetsskatt kOlllnler SåSOlll ett
tillägg till en inkolnstskatt, SOlll göres skarpare, än" hvad den nu är.
FörlTIögenhetsskatten får icke ses i och för sig ~ det har l{ungl.
111aj:t också sagt - utan endast i sanlband llled inkolllstskatten OCll
SåS0111 ett pålägg på inkoll1stskatten, SOlll skärper denna skatt mot
hvad den förut varit. Förmögenhetsskatten får äfven i någon mån
ses i belysningen af. del1 skatt på arf, S0111 riksdagell nyligen så vä-
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sentligt höjde. Onl en person aflider, skola hans efterlefvande taxeras
för den inkonlst, den aflidne under året haft. De skola vidare taxeras
för den förlnögenhet, han hade, SäSOlll ett tillägg till inkolllstskatten
OCll dessutOl1l utgifva en väsentligen förhöjd arfsskatt. Nog kommer
det ofta att blifva ganska betungande för stärbhusen i vårt lal~d.

Härtill k0111mer naturligtvis, att det icke elldast är skatten till staten,
sonl skall utgöras på direkt väg, utan det är också konlnlunalskatten.
()ch finansministern har ju, på tal Oln arfsskatten i vårt land, i an
dra kanllnal;en vid förlidet års riksdag franlhållit, huru Sverige på
den direkta beskattningens väg nlycket väl tålde en jälnförelse nled
och i vissa fall stade till OCll nled 11ögre än utlandet. Han jämförde
skatteförhållandena i Berlill och Stockholln oeh fann, att nlan beskattas
här ulinst lika bra SOln i Berlin. Nu föranleder detta förslag natur
ligtvis en ytterligare skärpning i värt land.

Professor S. Clason: Innan jag ingår på hvad ·jag egentligen änl

nade yttra, skall jag 111ed afseende på inledarens andra anförande
bedja att få göra en anmärkning. Då han onlnänlnde, att dell direkta
beskattningen i vårt land allt.id haft karaktären af bevillning, och att
däri ingått skatteforIller, som kunna sägas vara förmögenhetsskatt,
så är det alldeles riktigt. Men jag vill erinra om, att dessa bevill
11ingar i regeln bestälIldes af hvarje stånd för sig, OCll att de sålunda
icke voro föremål för gemensam votering. Anledningen hvarför nlan
nu så starkt berör inkonlstskattens karaktär är ju den, att IDan

önskar stabilitet i beskattningen. Det bör då ej .heller förgätas, att på
den tiden utgjordes den största delen af skatterna af ordinarie skatter,
son1 äfven voro undandragna gemensalll votering och sålunda syn
nerligen stabila.. Nu åter ha vi komnlit därhän~ att största delen af
våra skatter är bevillning, OCll lllan är således i fråga onl den icke
111era tillförsäkrad den stabilitet och det lugn, sonl den föregående
Hrade talaren franlhöll såsonl så önskvärda.

Anledningen till att jag begärde ordet var icke enlellertid förlllö
genhetsskattell utan inkomstskatten och icke så 111ycket de stora he
lopp, som här varit på tal, utan jag hade tänkt yttra något Olll de
små ·beloppen, de Slllå inkolnsterna, och onl dem, hvilkas hufvudsakliga
förnlögenhet kanske kan sägas utgöras af oförsörjda falniljell1edlelllmar.
Den ärade inledaren Olllnäl1lnde - och det har äfven fralllhållits i
olika .punkter i den kungl. propositionen -, att grunden för den
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direkta beskattningen skulle vara skatteförnlågan. Man vill hafva ell
så att' säga renodlad skatteförnlåga, och mall skall därför i fråga 0111
olika personer, sonl hafva samrna inkomst, taga hänsyn till deras
-olika skatteförmåga på grund af äfven andra förllållanden än inkom
sten. IIan berörde därvid särskildt falniljens storlek, och han ytt
rade, att äfven dellna skattelagstiftning liksom annan 11loderll skatte
lagstiftning tagit hänsyn till sistnänlnda förhållande. Det förefaller'
lnig dock, då jag speciellt sökt studera denna detalj, som om Inan
i densanlnla icke alls tagit san1ma hänsyn till denna omständighet,
,näiniigen fanliljens storlek, sonlinan gjort i andra jälllförliga skatte
lagar. Jag vill såsonl exelnpel taga de tyska och danska skattela..
garna. Mall har ju här velat införa ett nytt institut i vår skatte
lagstiftning, näinIigen rättelI att taga hänsyn till familjefaderns skyl
dighet att försörja falniljelnedlemlnarna, men nlan har gjort det på
ett, S0111 jag skulle vilja säga, föga snlidigt sätt, ocll jag skall hedja
att få ådagalägga detta genoln att till 1.9 § 2 n10111. i förslaget göra
tre anmärkningar.

Min första anmärkning 'är den, att, onl nlan 11är hade velat följa
utländska exempel, så har lnan dock frångått denl, då lnan nu låtit
grä1~Se'J~ för familjeförsörjares rätt till afdrag stanna vid ett taxeradt
belopp af 6,000 kr. Förllållandet är både i Preussen och Dannlark,
att nlall där icke stannat vid nämnda gräns utan låtit rätten till af
drag gå längre upp. Och detta har filan gjort därför, att nlan, såsonl
den bekante nationaleko'nomel1 professor Adolf Wagner erinrat", äfven
lned afseende på medelklassen lnäste anse, att skatteförnlågall vä
sentligen influeras af onl en person står ensanl eller har en stor fa
milj att försörja. Jag vill i detta afseende påpeka, att det enligt
'min tanke är så mycket 0lä111pligare att sätta denna gräns just vid
6,000 kr., S0111 nlan just då låter progressionell tillväxa så mycket
starkare. Onl t. ex. en person" SOln kanske har en stor fanlilj, sitter
l11ed en inkomst af något under 6,000 kr., då får han afdragen, 'nlen
i salnma ögonblick som han med afseende på sin inkonlst öfverskrider
denna gräns, 6,000, kr., icke blott förlorar han afdragen utan kommer

äfven upp i en mycket starkare progression.
Det andra jag särskildt vill anmärka är, att, så vidt jag 'kan

förstå, allordningen beträffande dessa afdrags storlek icke är tillfreds
ställande gjord. 'Det nledgifves ett afdrag af ett taxeradt belopp af
100 'kr. för ,hvarje barn. Jag vill taga ,ett exempel. Onl en person
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har ~3,600 kr. inko111st, så får han betala en inkomstskatt af omkring
65 kr. Det afdrag, hall s.kulle få enligt den kungl. propositionen
för hvarje oförsörjdt barn, är 1 kr. 80 öre. Jag ber att få fråga,
huruvida, Oll?- nlan nu skall införa ifrågavarande institut, det verkligen

, ~r något bevändt med att hafva' ett afdrag af denna nlinilnala storlek.
Det gör vederbörande sannerligen icke vidare glad. För att göra en
jämförelse tillåter jag lllig påpeka, att i Preussen skulle enligt skatte
lagen af år 1906 en inkomsttagare 11led en inkonlst af 3,600 mark
i skatt erlägga 7O 111ark. För den händelse han har ett eller två
oförsörjda barn, skulle skatten nedsättas till 60 111ark, för' tre eller
fyra barn till 52 nlark och för ytterligare två harn till 44 111ark.
Man gör där en nedsättning, SOl11 verkligen äger 'llågon .betJTdelse,
n1en det äger icke dell' idet svenska förslaget införda nedsättningen.
Och jag vill särskildt påpeka, att i den preussiska skattelagen 'hade
lilan till år 1900 ungefär sanl1nasät.t att göra afdrag, sonlinan nu
föreslår för ,den svenska, l11en luan fann, att detta var olälnpligt, och
därför' har lTIan öfvergifvit det. Under sådana förhållanden förefaller
det mig egendomligt, att mall här skall konlula nled detta, så vidt
jag kan först.å, öfverdrifvet låga helopp.

I d~tta sanlillanhang vill jag äfven, då det här talas 0111 att den
preussiska skattelagen i de lägre graderna skulle hafva större skatt
än det föreliggande svenska förslaget, göra den annlärkningen, att
genOlTI, den berörda anordningen af afdraget för oförsörjda fanlilje
l11edlemmar, hvilket, afdrag, såsom jag nälllnt, är rätt starkt, äfven
0111 det endast är fråga Oln en eller två sådana 111edlen11nar, de flesta
preussiska skattesatserna kOlllnla att sjunka hetydligt under hvad som
står i kungl. lllaj :ts proposition.

Vidare bör också annlärkas, att den kung1. propositionens siffror,
llvad Preussen angår, icke äro tagna ifrån själfva 'lagen utan ifrån
en tilläggslag af år 1899, son1 11Öjt' de ursprungliga siffrorna med
vissa procent. Mel1 detta tillägg af år 1899 har uteslutande tillfällig
karaktär oe11 är ett slags tilläggsbevillning, som enligt lage~s bokstaf
är gjord för att provisoriskt motsvara det stegrade skattekrafvet, till
dess filan får 01111ägga 11ela systenlet, och sonl är afsedd att tillälllpas,

,endast för tre år'. Det är således icke den slutgiltiga lösningen' af
denna fråga i Preussen utan endast en extra tilläggsbevillning, och
därefter kan IDan' vänta en olnläggning af skattesystell1et.

'I . de l1U berörda två punkterna, i fråga om ,gränsen för afdrags-
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rätten uppåt OCll i fråga 0111 afdragens storlek för fanliljen1edlelll, har
jag i en af mig väckt motiol1 fra111lagt fornlu]erade ändringsförslag.

Men det är slutligen äfven e11 tredje omständighet, SOl11 jag vill påpeka.
men on~ hvilken jag icke 1110tionerat, eftersoln jag icke observerat
den, innall jag skref 111in lllotion. Mon1entet slutar ll1ed en beställ1
lnelse af följa11de lydelse: »~-"ör harn, som själf åtnjuter inkomst,
äger dock skattskyldig tillgodonjuta afdrag, allenast såvida och i del~

'Jnå'J~ barnet.s inkolllst understiger 100 kr.» Med andra ord, afdraget
blir icke dessa 100 l{r., om barnet har någon SOIU Ile1st inkonlst,
uta:n endast i den n~ån denna inkonlst uI1derstiger 100 kr. Såvidt
jag kan förstå, skall denna bestä11111lelse tolkas så, att, onl jag t. ex.
tänker p~ en jordbrukare på landet, så skall 11an, därest lIan Ilar
11ågra -barn, S0111 förtjäna någon liten SU111nla, exenlpelvis på bär-

.plockning eller annat, enligt denna paragraf, när 11an begär sitt af
drag, först uträkna, 11vad barnen förtjäna, och får sedan icke till
godonjuta ett afdrag af 100 kr. i sin taxerade inkomst - det af

lagen n1edgifna afdraget, hvilket, såsonl vi nyss 11örde, betyder. 1 kr.
80 öre på en skatt af omkring 65 kr. -, utan skatteafdraget stannar
vid t. ex. 1 kr. 65 öre eller något nlindre belopp, allt eftersoln bar
nen förtjänat några kronor. Men naturligtvis blir det, såvidt jag kan
förstå, ytte~st otrefligt OCll besvärligt, Oln en sådan uträkning lnåste
göras, 11elst när. den skall göras på 11eder och samvete. Och jag
undrar, onl det hade varit att gå för långt, Oln lIlan, därest l11an 11ll
vill drifva det därhän att beskatta 111inderäriga ba.rns inkolnst, hade
låtit dem varit skattefria, till dess de uppnått 100 kr. inkomst, i
stället för, såsoln här skett, att plottra lned s111åbelopp 111ellan 1 och
100 kr.
. Jag vill tillägga, att. äfven i denna punkt har den preussiska
skattelagstiftningen nlycket förståndigare och bättre bestälnnlelser.
Den lAter skattenedsättningen gälla fullt för barn intill 14 år. Oln
barn.en äro 14 år. eller därutöfver, tages en viss hänsyn till deras
inkomst, l11ell denna b~stämmelse är formulerad på ett 11elt annat
och förståndiga:J;,e sätt, så att skatteafdraget bortfaller, endast om
barnet har en inkomst, SOln öfverstiger hälften af den årliga lönen
för: en daglönare i den åldersklassen på orten.

Slutligen vill jag i förbigående göra den anl11ärkningen 1110t hela
denna anordning, att jag, då jag fick se det förslag till deklarations
formulär, SOlll. åtföljde den l{ungl. propositionen, letat efter ~1ägon
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punkt i detta deklarations- och afdragsforlllulär, där det skulle vara
lnöjligt att inrYlllma dessa afdrag efter 19 § 2 lllonl., 111en icke kunnat
finna något ställe i deklarationsforllluläret, där sådana afdrag kunna
införas. Det sel~ ut, som Oln möjligheten att göra dylikaafdrag
blifvit uteglönld, då nlan uppgjord~ deklarationsformuläret. 1)

Nu kan det sägas, att den sak, jag i nlitt anförande berört, år

en detaljfråga, och jag är villig att erkänna detta. Men det är en
punkt, där nlan kOlulner att träffa den allra största delen af de

skattskyldiga oeh icke nlinst personer, SOl11 kanske hafva. rätt svårt
att. afgifva en deklaration; OCll jag tror, att, då nlan vill ordna en
inkomstskatt på slutgiltig grund, 11lan bör taga 11änsyn också till en
sådan sak. Då nlan gör en stor ändring i skattelagstiftningen och
därvid' går in på detta nya institut Olll afdrag för fall1iljeförsörjare,
llvilket är riktigt OCll önsk'Tärdt, så skall 111an icke anordna det så,
att det verkar otrefnad och svåriglleter oeh verkar futtigt, utan lllan
skall anordna det så, att det verkligen 1110tsvarar sitt ändalnål att
tillgodose dessa inkomsttagare llled olika stora familjer och i följd
däraf olika stor skatteförmåga.

Det har i ett annat samlllallhang yttrats onl detta skattelagsför
slag, .att det på olika punkter, där man kan tänka sig skilda vägar,
vanligen valt den strängaste' vägen. Jag kan icke bedölna, 0111 detta
varit fallet annorstädes. Men då man gör afdragen så millilnala SOIU
här och vidare ställer saken så, att 111an 111ed denna inkomstbeskatt
ning nedgår till de slantar, SOIU de Jninderåriga barnen förtjäna, så
att dessa skola tagas l11ed i beräkningen af skatten, så undrar jag,
0111 det ieke är att gå för långt. Jag undrar också, onl det icke på
detta sätt i stället för att främja tvärtolu nlot.verkar en dygd, SOIU
tyvärr icke i någon öfverdrifveli grad t.illhör vår nation, nämligen
sparsalnhet.

Jag vill också tillägga, att, onl, SåSOl11 det sagts, den beställl
IneIse, jag sist kritiserade, tillkolllmit för att lIlan skulle olTIöjliggöra,
att föräldrar öfverläte sin för1nögenhet på barnen, det därvid bör an
lllärkas, att äfven harnens förlnögenhet blifver särskildt beskattad gell0nl
förslaget. Det kan för öfrigt ifrågasättas, onl Juan icke lnöjligen gått
något för llårdt tillväga äfven därvid, 11är 111an , SäSOlll förslaget tycks
göra, skall· gå in på de 11linderårigas sparbanksböcker Gell sådant.·

1) Denna ann1ärkning beror på ett lnisstag.
punkt för dylika afdrag.

Deklarationsforn1uläret har en särskild
A nnl. af talaren vid tryckningen.
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Hofnlarskalken Friherre C. G. A. Klingspor: Herr ordförande, 111ina
herrar ! Jag kOllliner icke at.t här hålla något större utredande före
drag utan vill endast frau1stäIla några reflektioner, som jag gjort
under detta sanlIllanträde.

Det är eli passus i föresla.gen instruktion för taxeringsnlyndighe
terl1a, SOITI jag anser 'kunna leda, till betänkligheter, näinIigen den
passus, att på grund af franlställning frän kanllnarrätten den beställ1
D.lelsen blifvit upptagen i 'förslaget, att ändring i taxeringsvärdet på
en fastighet kall fä ske linder ett år, då fastiglleten -af viss anledning,
såsom skogsafverkning eller eldsväda, undergått värdenlinskniilg. Jag
vill fråga: Hvart leder detta? Att 11lan upptager skogsafverkning här,
skulle ju betyda, att i taxeringsvärdet ingår värdet af den växande
skogen, och det pästår naturligtvis kamnlarrätten, att det gör, men
det gör det icke. -Ty vi hafva en förordning om skogsaccis, oell den

är afsedd att i beskattningsafseende tillgodogöra inkonlsten af den
växande - skogen. Men huru skall, 111an_ härtill l{unna hålla reda på,

huru det går år från år? En person kOlnrner OCll säger: Jag Ilar
afverkat skog för 10,000 kr. oell vill, hafva nedsättning i taxerings
värdet. Huru stor skall nedSättningen då blifva och huru ofta? Det
blir oek en annan svårighet, nälnligen att öfva kontroll. Och förutonl
att detta skapar den uppfattningen, att växande skog ingår i taxe
t'ingsvärdet, föranleder det ell osäkerhet i taxeringen. Vi 11afva ar

betat på att fä till ständ taxeringsvärden för fastigheter, hvilka vär
dell icke skola rubbas för mycket genonl förändringar vare sig nled
afseellde på skogen eller på annat sätt. Dessa värden ligga till grund
för' vägdelning och -för belåning, och-- dessa taxeringsvärden böra vara
så låga, att en väls'kött _egendonl skall kunna betalas lned 11ögre pris.
Jag talar nu Olll gårdar i lllellersta Sverige lllen icke -om gårdar,

S 0111 ligga i Norrland eller i Värmlands skogsbygder, och jag talar
icke onl Skåne, där det finnes jordbruk, som 11a.fva- ett verkligt värde,

och där arrendebeloppet uppgår till någorlunda stort belopp.
Nu skall jag icke vidare ingå på denna fråga - jag ·har endast

velat nämna detta i förbigående - utan hålla lnig till en fråga, SOln
blifvit berörd af ett par föregående talare, llä111ligen angående det

lliindre jordbruket, OCll frågan om att aflyfta den fast beräknade skat- .
ten, sonl 11U utlnätes efter 6 procent. Om vi aflyfta denna skatt, så
blir det enligt min nlening nästan ingenting kvar. De mindre jord
brukarna komma icke att lämna någon kontribution till staten. De
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kOll1ma icke att sentera den uppfattningen, att de sl{ola skatta högre
för högre -inkomst. Denna kategori af nlänniskor känner jag väl till,
ty jag har i nlånga år varit' 111edleil1 ·af taxeringsnämnd oeh därunder
ial{ttagit, att de flesta skattskyldiga äro henlnlansägare 1lled luindre
egelldolllar. Det kunde visserligell förekomnla, att personer Ilade
både större gård och inkonlst af andra slag, men det var undantag.
Jag kan olnnälnna en episod, sonl förekoln år 1902, ett år, då det
var ett svårt bergningsväder, och då nlall fick en dålig kvalitet på
grödan. Vid ett tillfälle stod en bonde I1led ett lass utanför stadens
spannnlålsmagasin - det var i Lidköpingstrakten --, och lIan bekla
gade sig för mig och yttrade: }) Det är sorgligt. .Här ·har jag den
räg, sonl jag fått i år, och 111åste sålunda med den inkonlst, jag får
för denSanl111a, betala skatter nl. nl. 'Rvad får jag för detta, då kva
litetell är så dålig». Vidare yttrade han: »Jag har bott på lnin gård
- och det var en fastighet, sonl var taxerad till 30,000 kr..- och
arbetat ordentligt, sedan jag gifte mig, och nu är gårdelI skuldfri.
Jag själf har arbetat upp (len nled tillhjälp af min fanlilj, nlen ändå
får jag gå från både gård och alltil10p, ty nu kan jag icke reda lnig
längre.}) Hvilken· kalkyl kan Inall uppgöra, när l11an har sådana
värden? Det är 111ycket svårt. Han sade; att hans söner och dött
rar hjälpt hononl llled .arbetet på gården, Dlen cle hade k0l11mit ut
ur 11emlllet af 'olika anledningar, och lejdt folk blefve för dyrt. l-'ör
hållandet 'var nu, att ifrågavarande person var åldrig oell icke kunde
lItföra arbete sonl förr, och således llläste han lälnna gården. Det
är naturligtvis ganska bittert för en Inall, som arbetat ihop ett ka
pital på 30,000 kr., att sederrnera blifva nödgad att efter ett sä lång
varigt arbete få afhända sig gården. Det är dock icke 'nägot lllärk
värdigt,att så sker, ty det är icke gärden, som gifver inkomsten,
utan det är det arbete, som nedlägges af ägaren, och den lljälp denne
har af, Sill familj. Det är detta, sonl skapar inkolllsten; jorden i och

för sig skapar icke någoll inkomst. Huru skulle det gå för en per
son, sonl ägde en gärd, taxerad till 30,000 kr., Oln lIan s~ulle vara
ofärdig ocll icke skulle kunna sköta den utan måste utarrendera den.
Hvad får hall i arrende? Jag tror icke, att jag öfverdrifver, om jag
säger, att lIan får blott 400 å 500 1{1'" Oln ägaren af gården är död
och änkan sitter kvar på gärden, så blir arrendet· detsanlma, lIvar
jämte hon dock Ilar den förmånen att fä bo kvar. Hon fär sålunda
kanske 400 kr. i arrende + naturaprestationer och har dock en ·förmö-
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genhet bestående af en fast egendonl till värde af 30,000 kr. Nog
förefaller det SOln en ironi för henne att, då hon har en så liten in
kOlllSt, betala förmögenhetsskatt,' låt vara att det icke blir något
större belopp. Hon anser troligen, att det är lnycket orättvist. Hade
det varit den ganl1a skatten, så hade 110n vetat af det OCll icke re
flekterat så nlycket öfver saken. On1 lnan suttit SåSOlll ledamot i ell
taxeringsnänlnd, så vet man, att, därest det skulle införas i taxeringell
så många faktorer, sonl här är föreslaget, och de skattskyldiga. skulle
uppgifva sin verkliga inkolllst af fast egendoll1, de flesta af de skatt
skyldiga icke skulle hafva någon skatt att betala. Jag är bosatt i
en burgen trakt, där henl11lansägarna kunna vara ägare till gårdar
111ed taxeringsvärde af både 30,000 och 40,000 kr., lnen, iifven onl
ägaren icke har någon stor skuld på gården, så blir slutresultatet,
att ingenting betalas i skatt. I stort sedt blir det så, att den stora
lllängden af mindre jordbrukare hädanefter icke kon1ma att beräkna
någon inkomst. Den person, SOIU jag nyss talade Olll, lefde på den
tiden, då han var ung och fr.isk, bra på sin gård. Bredvid denna
gård låg kanske en annan lika· stor egendonl, men ägaren till d.enna
var en person, sonl icke hade fördelen af att hafva en familj, hvilken
biträdde vid arbetet, och han kunde sålunda icke reda sig så bra
S0111 den förre. Men onl den, sonl reder sig bättre, får betala högre
sl{att än den andre·, så tycker Ilan , att det är orättvist. Det är där
för, a.tt han haft sina barn, 11vilka arbetat duktigt, sonl han är mera
välbergad. När det är fråga om en person i det läge, sonl jag nu
skildrat, är det svårt att tillä.lnpa den satsen, att den större inkonl
sten skall beskattas högre äll den lnindre. Denne person säger: När jag
får knoga OCll arbeta så nlycket, hvarför skall jag då få betala llögre skatt?

För oss, sonl skola tiIlänlpa detta, tror jag, att det blir svårig
heter, och jag tror, att detta komnler att till någon del rubba förfa
randet. Det är visserligen en obetydlig sak, Illel1 i praktiken kOlll
l1ler den att nledföra ll1ycket besvär. Taxeringsnänluderna på landet
fungera elllelle.rtid bra, då det gäller den stora Illängden af saker,
S 0111 de känna till. Men jag tror icke, att det llled de nya anord
ningarIla blir. lätt att få denna apparat att fungera. Det har sagts,
att den, SOlll ägei-- flera gårdar, är nlera skattekraftig än den, sonl·
äger färre gårdar. När det är fråga onl jordbruk, är så emellertid
icke förhållandet. Onl en person, SOlll äger ell lnindre gård, dör och
en allnan henlnlansägare köper den gärden, så måste han ju tänka
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på att han skall liafva en person, S0111 sl{öter den gården. Köper
han ytterligare ett hernnlan, så duger icke den personell att sköta
båda dessa gårdar, oell då 111åste han skaffa sig en dyrbar hjälp.
Det är så, att den person, sonl äger flera gårdar, får 111indre inkonlst
för llvarje gärd, och det är först, då nlan kOll1nler därhän, att nlan får
så ll1ånga gärdar, att förvaltningen kanske utan att hårdt drabba hvarje
gård, sonl nlan kan kOlnnla in på en jordbruksdrift, SOIU kan bära sig. Då
nlåste det föras räkenskaper, och dä blir det lättare för ägaren att deklarera.

Jag har mecl detta endast velat nälnna, hvilka känsliga faktorer
111an Ilar att göra lued, då 'det är fråga onl tilläll1pning i praktiken
af det föreliggande förslaget. Man vet ju, att det till en början råder
misstro mot hvarje ny inrättning, och att det tager sin tid att göra
den känd. Kanske det. går lned detta ~å, att det växer sig in i det
allnlänna 111edvetandet, och att Ulan får förtroende till detsamma, när
det blir ,kändt, att det icke drabbar så 11årdt.

Professor P. E. Fahlbeck: Den annlärkning, SOlll inledaren gjorde
Ul0t mig i fråga 0111 den historiska uppfattningen af bevillningen och
de ordinarie skatterna, har redan besvarats af professor Clason. Det
förhåller sig alltså just så, sonl jag-sade, och icke 'annorlunda. Om jag för
öfrigt missuppfattat inledarel} Iued afseende på en viss punkt, ber jag 0111
ursäkt~ Inen det inverkar icke på lnitt resonenlang om frågans konstitutio
nella sida och försunl1nelsen at.t nu söka få en fast ordinarie skatt till stånd.

Expeditionschefen C. Carleson: Det är l1led anledning af professor
Clasolls förfrågan hvad det skulle vara för 11ytta ll1ed deafdrag, son1
01l1näll1nas i 19 § i förslaget., sonl jag begärt ordet. Man har' velat
fastställa en viss skatteprocent för alla inon1 riket, sonl hafva inkoIn
ster af sanlnla storlek. Men 111an har icke kunnat frånse; at.t skatte
förnlågan är olika stor i olika fanliljer på grund af större kostnader
för större antal barn, olyckshändelser i familjen m,. 111. För att hjälpa
den skattskyldige har 111an därför från skatt fritagit en del af in
komsten. Om nlan t. ex. betraktar barnafdraget, så' är det riktigt,
att det blir etthundra kr. för barn och sålunda i och för sig en
111ycket ringa SUll1lna. Men det är i alla fall ett afdrag, och, onl nIan
sammanlägger de andra afdrag, S0111 professor Clason omnänlnde, så
kunna afdragen sluta nled ett rätt stort belopp. De kunna tillhopa
göra någon verkan, och de äro u~gefärligen desanllna SOlll i danska
skatteförfattningen.



NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGENS

sammanträde den 25 oktober IglO.

Ordförande: Di1"ektöre1~ s. PAL][E.

Sedan den af herrar revisorer afgifna berättelsen angående verk
ställd granskning af 1909 års räkenskap blifvit föredragen, beviljade
föreningen enligt revisorernas tillstyrkan ansvarsfrihet för förvaltningen
under nämnda år.

Till ledalnöter af föreningen invaldes:
Direktören Fil. Doktor F. Lttndberg och .
Öfverdirektören P. J. G. Laurin.

Det för aftonen uppställda diskussionsä111net:

De svenska städernas lånepolitik

inleddes af Sekreteraren.i Svenska stadsförbundet, RiksdagS111annen
Friherre E. Palmstierna: *

Jag ber att få förutskicka den annlärkningen, att afsikten med detta
föredrag närmast är att bringa en del frågor, hvilka berör,a städernas
Jänepolitik, till den aktualitet, som de verkligen äro väl värda. Jag
tror också, att tidpunkten nu kan vara inne härför, i all synnerhet
som den stora frågan onl ref~rlnering af grundvalen för städernas
ekononli, den kommunala beskattningen, står på dagordningen. Där-'
jänlte vill jag också nämna, att en del siffror, sonl jag kommer att
här uppgifva, senare publiceras i den skriftserie, som utgifves på svenska
stadsförbundets förlag.

* Stenografiskt referat.
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Sakerligc,l anade man icke, då gl'änserna för den kommunala
själfstyrelsen fOr omkring' 50 ål' sedan angåfvos i vår kommunal för
ordning, att st1lderna skulle undel'gä en så utomordentligt snabb och
genomgripande föriindring som sket!. Den koncentrationstendens, SOlD

under de gångna urtiondena gjort sig gällande inom hela det ekono
miska samhnllslifvet, har också gripit mllnniskorna och åstadkom
mit en lJefolkningsl'örelse, som anhopat dem i växande siadssam·
hällen. Dessas föl'vallande myndighetel' ha hHrigenom blifvit slnllda
dels inför utveckling nf sina Itldre uppgifter, dels ock inföl' en del
alldeles nyn sådana, sedan det befunnits, ntt vissa företag bust skötas
under den kommunala förvaltningens egid, emedan detta öfverensstUm·
mer med medborgarnas intressen.

Följden häraf har naturligtvis blirvit, att på det ekonomiska 0111

rådet en utomordentligt stark förändring skett. Jag bebörver endast i
förbigående påpeka, hurusom de 5rliga utgifterna af vissa slag harva
stegrats s)'nnerligen starkt. Så hafva t. ex. fOr sundbetsvården
utgifterna varit under åren 1876-1880 i medeltal 1,200,000 kr.
meu år 1908 9,100,000 kr. För vattenledningar voro utgifterna under
försLnamnda tid 519,000 kr. och U)Q8 3,000,000 kr. För renhåll
ning voro utgifterna under åren 187G-t880 i medeltal 334-,000 kr.
men 1908 4- 1/2 mill. kr. Emellertid vill jag icke fästa mig sA
mycket vid denn:\ årliga ökning af stadernas utgifter men så mycket
mera därvid, att de nya uppgifter, som tillkommit, nödgat stadsmyndig
lieterna att i sin budget lIppL.1.ga poster, hvill{a förutslllta befintlig·
heten af ett starkt kapitalbehof. Dell ena anläggningen efter den andm
har behört ske undel' den gångna liden.

Jag vill med någl'a exempel visa, hUl'u utvecklingen p.igått, och
har jag darför i förväg uppskrifvit några siffror på en talla. Dessa
siffror beröra s5väl st1i.der som köpingar och municipalsamhällen. De
utvisa, huru dels anläggandet och dels öC\'crtagandet af privata verk
skett under den gångna pelioden.

År. Gll.Sverk. Vauenlednings\'ert. Dräneringsvert. ElettrieitetsVtf k.

Före 1861 6
1861-1870 18 5 2
1871-1880 l 10 8
1881-1890 1 14 24 2
1891-1900 21 34 a
1901-1908 11 20 38 36
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Vi se således, att det börjar med gasverken. Sedan komma

vattenledningsverken, så kloakledningarna; oell slutligen äro vi inne
på elelctriciletsverkens tid. Tydligen hafva en hel del städer' väntat,

till dess den elektrotekniska lnetoden vunnit den utveckling, att lnan
elcononliskt kunnat nyttiggöra densanlma, innan lilan velat verkställa
de stora anläggningarna af elelctricitetsverk. Emellertid gifver denna

tabell någon uppfattning af huru stark utvecklingen varit.
Gifvetvis är det a.f ganska stort intresse att göra en jälnförelse

llled städer i andra länder. Jag har dock endast upptagit en t.abel
larisk jäll1förelse nlellan de tysl{a och de svenska städerna enligt de

senaste uppgifter, man kunnat få. De beröra vatten-, gas- och elektrici

tetsverlc.
Gasverk Elektricitetsverk Vattenledningsverk *)

Invånarantal Sverige Tyskland S\Terige Tyskland Sverige Tyskland

% % 0-' % 0/ Of
/0 /0 /0

intill 5,000 inv. 13 13 29 12 44 41
· 5,000-20,000 iuv. 42 55 60 1~) 89 69
20.000-50,000 inv. 78 83 8~) 47 100 92

,50,000-100,000 » 100 72 100 70 100 93

100,000 inv. och där-

öfver ...................... 100 80 100 80 100 4.93

. Den utveckling, sonl uppstod till följd af att de industriella före

tagen vunnit insteg i kOll1lnunerna, framkallade naturligtvis ett uton1
ordentligt stort kapit.albehof. Men jag vill päpekn, att äfven andra

orsaker direkt eller indi1rekt väckt detsanl11la.. Olnständigheter, sonl
äga samband lned lagstifningens beskaffenhet, såsonl byggnadsstadgans

bristfällighet och saknaden nf en· modern stadsplanelag, tvingade
städerna till att göra vidsträckta fastighetsförvärf. För dessa kräfdes

stora kapitaltillgångar, och, 'såsonl jag sederrnera skall visa,' hafva

en .väsentlig del af de lån, städerna upptagit, begagnats till inlcöp

af fastigheter. 'Tidare torde jag i detta samnlanhang böra påpeka,
att indirekt har den komlnunala beskattningens anordnande orsakat,

att städerna ansett sig behöfva skaffa sig inkomstgifvande verk.
Vi veta ju, att ,grundvalen för den direkta beskattningen lades vid

1859-1860 års riksdag, och att genonl 1862 års förordning den.
kommunala OCll den statliga beskattningen hopl{opplades. Staten

var den första, so111 nlärl{te, huru hämmande detta salnband var,

*) Hvad Sverige angår, äfven dräneringsverk.
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i synnerhet efter den stora härordningsreformens gen~111förande.

Men under det- sista tjugutalet af är hafva äfven kOllilnunerna känt
detta samband ll1ycket tryckande, och det var därför en välbehaglig
gärning, när innevarande års riksdag tog· det första steget till
lösgörande af den l{Onl111Unala beskattningen fråll den statliga. .Då

emellertid stat och komnlun under gångna tider haft samlna källa att
ösa ur, hvilken 11ufvudsakligell utgjordes af inkomsttagarnas medel,
bIef densanl111a rätt hårdt ansträngd. ·Saknaden af· ett allsidigt afpas
sadt, mera efter intresseprincipen anordnadt skattesystem· har äfveIl
hindrat kOlnmunerlla att utnyttja den skattekraft, som funnits inom
olil{a samhällslager. Allt detta nledförde, att lnan försökte skaffa sig
inkomstbringande verk.

SaIntliga dessa omständigheter ha fralnbringat den kredithushåll
ning:, vi sett under dell förflutna· mansåldern allt. mera vinna insteg uti
stadskomlllunerna. Man finner, dels att den ärliga lånebelastningen på
budgeten stigit, dels ocl{ att skuldbördan blifvit allt större. De pro
centtal, SOlll jag komnler att angifva, upptaga den del af budgeten
för dell borgerliga och l{yrkliga kOlllmunen tillsammantagna, sonl,' hvad
den, borgerliga I{Ol1l11iUnen angår,. täckes af lånell1edel. Den· nuvarande
statistikens beskaffenhet lnedför tyvärr, att man icke utan stort besvär
kall skilja på utgiftssulllffiorna uti de båda slagen koIIIUllInel... Den
del af budgeten, SOlll upptager låneinedel, belöpte sig för Stockholnl
år 1898 till;10,7 procent, 189919,8 procent, 190022,2 procent,
1901 23,2 procent, 1902 24,2 procent, 1903 29,3 procent, 1904 21,5
procent, 1905 36,3 *) procent, 1906 32,5 procent, 1907 27,8 procent
1908 32,6 procent.

Om vi taga de öfriga sanlhällena tillhopa, så finna vi: år ·1898
31,1 procent, 18~)9 18,0 procent, 1900 26,5 procent~ 1901 25,6 pro
cent, 1902 43,3 procent, 1903 25,6 procent, 1904 31,1 procent, 1905
39,4 procent, 1906 45,7 procent, 1907 36,3 procent, 1908 44,6
procent.

Följden lläraf har blifvit, att skuldbördall vuxit så, att samtliga
städer lltom Stockhol11l hade år 1898 102,000,000 kr. skuld men år
1908 260,000,000 skuld eller 154 procents stegring på dessa 11 år.
För hufvu.dstadell ökades skuldbördan samtidigt 190 procent. Lands
konlffiunernas skuldbörda ökades enligt statistiska centralbyråns berät,;.

*) Samma år öfvertogos folkskolorna af den borgerliga kommunen.
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telse fl~ål1 1898 t. o. In. 1908 lned 79 procent eller fråll 17,12 till
30,58 nlill. kr. Riksgiildskontorets samtliga skulder utgjorde enligt
kontorets berättelser: vid 1898 års slut 332 nlill. kr. och vid 1908
år~ slut 538 nlill. l{r. Ökningen har således varit 62 procent eller betyd
ligt nlindr'e än den, sonl kommunerna saultidigt ådragit sig.

Det årliga lånebehofvet i medeltal för alla städer, inklusive St.ocl~

1101n1, var under åren 1898-1908 i lnedeltal 39,1 11lill. kr.
Dessa belopp äro högst afsevärda och franll1lana he~t naturligt

jänlförelser \med utländska förhållanden. Nu är det enlellertid så, att
alla dylika jämförelser stöta på utomorde~tliga svårigheter, 'dels på

. grund däraf alt uppgifterna knappast äro t.illgängliga i så heskaffadt
skick, att nlan ver]{ligen kan anställa jänlförelser, dels ock därför att
de konstitutionella förhållandena 'äro så olika i skilda länder. On1
Inan emellertid jän1för Stockllolu1s stad med sex tyska städer, .som
hvar och en ha mer än 300,000 invänal'"e, så visar det sig, att Stock
holm begagnat sig af relativt större upplåning' ,än dessa. Jämför
nlan Göteborg och 1\ialmö såson1 en grupp 111ed 43 tyska städer 0111
50--.:...1.00,000 invånare, ha de sistnänlnda tillgripit uppläning i högre
grad under perioden. Detsamnla blir förhållandet., Oln svenska städer
llled 20-50,000 invånare ,jänlföras med tyska om 25-50,000 in
vånare. Skillnaden är eIneIlertid ganska ringa.

Det .kan vidare vara af ett visst intresse att undersöka, huru
den' totala skuldbördan är fördelad nlellan städer af olika storhets
grupp . Jag har därför till~tit Illig att till herrarna utdela wel1 bild,
som åskådliggör den saken. On1' herrarna studera densamma., finna
llerrarna, att de tre största städernas skuld upptar mer än hälften af
hela stadsskulden. (Se. sid. 195.)

År 1~}08 uppgick den till' öfver 60 procent af saintliga städei~s

lånebörda. Låneproblen1et för våra städer är således t.ill 50 procent
problenlet rörande våra större ståders skulder.

Jag har också gjort en utredning angående lånesu1l1nlan per in
vänare, hvilken kan vara af ett visst intresse, ehuru den icke säger så
synnerligen rnycket. Den visar, huru 'lånebeloppet för invånare företer
oafbrutell stegring, som är störst för de större städerna. (Se sid. 196.)

, Gör nlan en jän1förels~' nlellan de tyska och de svenska städerna
beträffande lånehördan per invånare och'endast tager den fonderade låne
SUlnnlan i betraktande, så kOlllIDo, 0111 filan jälnför Stockholul med san1t
'liga tyska städer med 200,000 invånare och därutöfver, i Stockholrrl
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år 1907 på hvarje invånare. 322 kr. och i de tyska 'stHderna 307
kr., i Stockholnl således något mera. Tager lllan Göteborg och Malnlö
och jälnför dem nled tyska städer lned 50-100,000 invånare, så var
lånesull1man för invånare i Göteborg och Mallnö 271~ i de·tyska stä
derna 213. Dessa siffror visa i oel} för sig, att belastningen är något
större i vårt land än för de tyska städerna. Men jag tror icke, att
nIan kan fästa alltför stort afseende vid detta förhållande.
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Om jag därenl0t jänlför lånerörelsens belastning på budgeten
under olika år, så har utvecklingen visat, att belastningen hos oss
varit tämligen konstant hela tiden. Tager jag saIntliga städer utOBl
Stockholnl, har det rört sig oInkring 16 a 17 procent. Med belast
ningen lllellar jag dels förräntningen af den totala ]ånesunlman och
dels afbetalningen af den fonderade skulden ~ förhållande till saInt
liga . utgifter för året..

Ännu ett spörslnål af stort intresse är, Oln denna låneröre]se
förorsakar den ökade beskattningen i kOllllnunerna, t.y utan tvifvel
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kan lIlan säga, att beskattningen stegrats llögst väsentligt. Om jag
tager sanltliga städer utom StoCklI01111, var medeltalet endast för
de borgerliga kommunerna år 1899 3,14 per bevillningskrona, och
har sedan 'stigit nästan jämnt och är nu 4,04 per bevillningskrona.
Den populära uppfattningen är, att det är länerörelsen, SOlll franl-
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kallar den starka belastningen per bevillningskrona. Den utredning,
som jag försökt göra, visar emellertid, att 111an icke har anledlling att
draga den slutsatsen. E11'1,ellertid är det. svårt att draga någo'1~ be-o
stätnd slutsats alls. Det är alldeles säkert, att hvad låneräntan beträf
far, så har den stigit luycket snabbare än antalet bevillningskronor
i städerna. Däremot har afbetalningen på den fonderade skulden
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'hållit sig ungefär jänll1 i sin stegring i förhållande till antalet bevill
ningskronor.. Detta skulle möjligen tyda på, att skattestegringen också
skulle stå i ett visst samband 1lled lånerörelsen. Men onl lnan tager
hvar stad för sig och ser efter, hur det är med länebelastningen i
jämförelse llled antalet bevillningskronor, och samtidigt iakttar den
verkligen utgående beskattningen, så finner nlan i ett mycket stort
antal sanlhällen, att, där det finnes en "äsentlig, till och nled opropor
tionerligt stor lånebörda, så kunna skatterna vara jänlförelsevis Slllå,
och å andra sidan, där sl{atterna äro höga, kan länebördan vara 1llin
dre; dessutom finnes det naturligtvis en hel del .nlellanfall. Onl jag
således tager upp 'den ena staden efter den andra och gör en jänl

förelse i berörda hänseende, så kan jag icke finna ett stöd för den
lnellingen, att länerörelsen ökar beskattningen. En sak torde dock
detta resonen1ang visa, nämligen att i många städer det l{apital, SOlll

nedlagts i inkomstbringande verl{, varit så fruktbärande, att annuitets
beloppens stegring lner än väl bestridits af den större· inkomst, sonl

dessa verk tillfört stadskassan.
Jag bör enlellertid, när jag nu söker karakterisera städernas läne

rörelse OCll deras lånepolitik, fästa uppnlärkamheten på fördelningen
af lånen i olika slag. Ju fastare, ju nlera fonderad städernas skuld

börda är, desto stabilare är ekononlin.
Olyc.kligtvis var 1908 året efter krisen, h"arför elI järnförelse

mellan år 1898 och 1908' icke är fullt adekvat, nlen det kan likväl
vara ~f intresse påpeka, huruson1 för san1tliga städer utOl11 Stockholnl
obligationslånens del af den totala "lånesulnman är 1898 var 75 pro
cent 'filen sjönk till 61 procent 1908. äfriga alllorteringslån sjönko

från 10,9 procent till 8,3 procent. De på' kort tid upptagna lånen
ökades eIneilertid från, 13,9 procent till ej mindre 30,4 procent af

den totala lånesumman.
Huru -denna fördelning tagit sig uttryck i städer af olika storlek,

är gifvetvis ~tt spörsmål, S0111 bör uppmärksanllllas. Det visar sig då,
att de största städerna företrädesvis begagna sig af obligationslån.

Intet är har procenttalet för Göteborg och Mallnö understigit 7O
procent eller uti städer llled 20-50,000 invånare 62 procent, under
det att de minsta städernas (intill 5,000 invänare) det år, då obliga
tionslånens sunirria var relativt störst (1898), ej angåfvo högiae tal än

·47,9 pl~ocent., Denna förskjutning nlotsvaras af större användning
af andra alllorteringslån hos' de snlärre städerna.
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Hvad dessa lån beträffar, så visa de för saintliga större: städer
en såväl absolut SOln relativ minskning under årens lopp. De trängas
undan dels af obligationslän, dels ocl{ af de korta lånen. De korta

lånen hafva i stor utsträckning begagnats af de nlindre samhällena.
Detta kan bero af flera orsaker. En är nog den, att·industrialiseringen
hufvudsakligen gjort sig gällande i denna grupp af samhällen. En annan
är, att et,t samhälle drager sig för att alltför .ofta. framl{omma nled

ansökningar 0111 SIllålån och dröjer, till dess en större skuldsulnma

hopat sig, då den fonderas. Under tiden hjälper lnan sig fram med
kort kredit.

Eftersolll spörsmålet om den sväfvande skulden nyligen upptagits
till behandling af statsmakterna, vill jag senare beröra den saken något

närmare, i synnerhet son~ ellligt min uppfattning detta probleln icke
blifvit slutgiltigt löst genom den lagstiftning, sonl nyligen kOIDlnit

till stånd. I detta sanlmanhang vill jag endast omnämna, att
den sväfvande skulden kan vara behöflig föl' olika ändamål. Då

afgifter för gas, vatten och elektrisk strön1 eller skatteuppbörden icke
hunnit flyta in, behöfver nlan hafva ett visst rörelsekapital under

tiden~ Men det Iran också vara fråga 0111 fastighetsförvärf, för hvilka

kräfves omedelbar kredit. Såsonl när hus inropas· på auktion. Det

kan dessutoln vara så, att en stad af. kungl. lnaj:t fått tillstånd att
upptaga ett fonderadt län, Gell i afvaktan på den lämpligaste tid ..

punkten för· förnledling af lånet hjälper staden sig franl med kort

kredit.
Under den gångna tiden hai den korta krediten visat en stark

tendells att ersätta dell fonderade krediten. Följande siffror visa

någonting därhän: Lund hade .1898 en sväfvande skuld på 21,000
kr. men 1908 på 3,7 Inill. -kr. Motsvarande siffror voro för ·Udde..

valla 133,000 kr. och 1,4 11lill kr.; för ÄngelhollIl, som saknade
sväfvande skuld 1898, hade sunJman 1908 stigit till 1,1 nlill. kr.

Flera exell1pel att förtiga.' .
Ännu lnera talar härför det· faktull1, att under de senaste elfva

åren hafva icke mindre än 26 procent af de .städer, som undersökts,
hjälpt sig franl uteslutande 111ed kort kredit.

Med det anförda har jag sökt lälnna en skildring af den låne..

politik, sonl bedrifvit.s af de svellska städerna, Gell jag skall nu på
visa en del hrister ut.i densamma. Bristerna göra sig gällande i olika
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afseenden, dels beträffande storleken af de lånebelopp, S0111 ingå i blId
geten, dels beträffande arten af de lån, som upptagas, dels ock i fråga
om placeringen af lånen saInt vidare, och det är icke 11linst viktigt, i
fråga onl det höga pris, till hvilket de ansl{aifade beloppen måste köpas.

Till en' början vill jag stanna inför storlel{en af de belopp,. SOlll
ingå i den årliga budgeten.

Intet är vanligare, än att nlan plägar 111ana till sparsalnhet. Jag
tror elnellertid för min del, att dell saken närnlast är en folkupp
fostringsfråga, son1 kräfver lång tid för sin lösning. Vill man. inonl
öfverskådlig tid vinna något praktiskt resultat, bör Illan verkställa en
detaljgranskning af hvad sonl i särskilda fall kan göras inonl kOlli
Illunen. Det bör likväl ej förglönlmas, att statens lagstiftning äfven
kn.n vara sådan, att städerna påläggas OllÖdigt stora bördor. När man
emellertid ingår på frågan, i hvad nlån det procenttal af länenledel,
S0111 ingå i den ärliga budgeten, 'kan begränsas, bör nlan först under
söka, för llvilka ändanlål lånen nu upptagas, OCll onl 11ågon ändring
härutinnan kan erfordras.

Under den gångna perioden bafva städerna användt dell fonderade
krediten och den ofonderade krediten, onl hvilken 111an 1lled säkerhet
kall vänta, att den blir fonderad, på sådant sätt, att i lnedeltal för
samtliga städer, Stockholnl inberäknadt, 23,1 procent 11edlagts i fastig- .
lletsförvärf, 32,3 procent i industriella affärsföretag, 17. procent i husbygg
nader och dylikt, 10,6 procent i gatuarbetell oell 8,9 procent uti aktie
teckning. Uti inventarier i egentlig bemärkelse nedlades 0,7 procent.

Det är då fråga onl, i hvad mån det kan anses berättigadt, att
komnlunen nedlägger upplånta penningar i företag af dylika slag.
För vissa ändanlål inser lIlan onledelbart, att llpplåningen ej bort
begagnas. Vanligen gälla de enlellertid lllindre belopp. Så hafva
kOlll111Uner t. ex. upptagit lån till uppförande af provisoriska tulIpaek
llUS, för att betala annuiteter å ett visst lån, för triangelnlätning
- det förekolnnler i 3 städer -, för utförande af järnvägsundersök
ningar Dl. nl. I flera städer hafva lån upptagits för betäckande af
l{ostnader för stadsplan. Vidare förekoln111er upptagande af lån för
att lindra skatterna. En stad upptog redan på 1880-talet ett lån för
att. lhldra .skatterna, hvilket lån fortfarande graverar sanlhället. Vidare
har det i Stockholnl varit fråga om t. ex.. plantering af södra delen
af kvarteret Lärkan, nödhjälpsarbet.en, planering af skolgård, järnvägs
spår till och inredning vid en koksutlänlningsstation, värnle- oell ven-
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tilationsanordn~ngar uti epidelllisjukhus, nl. 111., belopp, S0111 visser
ligen för stadens ekonollli äro slnå, 111en S0111 dock afse ändanlål, för
hvilka enligt 111in uppfattning man icke borde använda upplånta Illedel.

Spörsn1älet är då: för hvilka ändamål bör lllan i själfva verket
använda lånenledel? I Pre1JBSen Ilar genom rundskrifvelser från in
rikesl11inistern åren 1891, 1902 och 1907 de allnlänna principerna
härför blifvit fraInlagda. Uti den förstnälnl1da skrifvelsen uttalas, att
upptagande af lån endast finge ske för »ausserordentlichen und gemein
nutzigen auch der ferneren Zukunft zu gute kommender Anlagen».
Men t. ex. för gatuarbeten ocll för skolbyggnader anser nlan, att medel
icke få upplånas i nledelstora och stora städer. I små samhällen där..
en10t, där en skolbyggnad eller ett större gatuarbete sker någon en
staka gäng,· får nlan upptaga lånemedel för ändanlälet. Vidare för
bjudas städerna att upplåna lnedel till belopp, sonl understiger 250,000
mark, emedan lånet eljest måste upptagas alltför dyrt. I Bayer-1~,

som kanske är den af de tyska staterna, hvilken har den starkaste in
skränkningen, uttalas i artikel 61 i dess Gen1eindeordnung: »unverer
meinlicher oder zum· dauernden Vorteilen der Gemeinden dienenden
Ausgaben stattfinden, wenn die Deckung aus anderen· Hilfsquellen nielIt
ohne Uberbtirdung der Gemeindeangehörigen gesehehen kann» , således
en särdeles stark begränsning.

Det har nyligen i Sa(ihsel'~ utkommit en förordning, som väckt
åtskillig diskussion uti den .kon11nunalpolitisl{a världen. Den utgafs
den 20 juli 1909. Jag tror, att denna förordning tolkat rätt väl det,
som· efter långvarig. teoretisk diskussion och praktisk utöfning visat
sig motsvara·, krafven på· en god lånepolitik. Uti denna förordning
heter det:

»Lån äro i regel tillrådliga allenast för hest.ridande a.f sådana
utomordentliga utgifter, SOln garantera en. de nedlagda kostnaderna
nlotsvarande nytta för sanlfällighetell ej blott för. det närvarande utan.
äfven i framtiden och i denna åtnlinstone så länge, som de genonI
lånet uppkolnna bördorna äro att bära.· SåS0111 utonlordentliga utgifter
·kunna icke sådana anses, sonl regelbundet. återkomma lned kortare
·mellanrunl..

Då .för öfrigt ett låll blott i det fall är lllotiveradt, när penL._: :~

-lnedel nödvändigt nlåste llppbringas, så bör dess upptagande äga fun1
blott för .utgifter,. som. onledelbart kräfvas, äfven om de eft.er sin
änd.anlålsbestämnlelse lnål1ända· fördela sig på flera är, Inen icke. för



De svenska städernas lånepolitik. 201

företag, hvilkas igångsättande är förlagdt till en för tillfället icke ännu
bestänId tidpunkt.

Det, är oekononliskt att nled korta l1lellanrull1 anlita 111arknaden
för flera snlå lån, dels emedan därigenonl lånekostnaderna stiga, lnel1
dels också el1ledan andelsbevisen i sådana små lå]} sakna den Ilödiga
omloppsförnlågan, följaktligen uppnå sämre kurser och onödigt belasta
börsen ..

För frågan, hvilka utgifter äro att. anse som utolnordentliga i
första punktens nlening, skall i regel icl{e blott utgiftsheloppets böjd
utan fraInför allt den ifrågavarande konl111unens storlek, betalnings
förmåga och utveckling betraktas sonl afgörande.

Så bör i snlå,' långsamt växande komnluner, byggandet af en
skola, anläggandet af en stor gata eller ett omfattande kloaklednings
arbete blott vara en sällsynthet, hvarför fördelningen af l{ostnaderna
på ett längre tidsrum i fornl af ett lån kan vara berättigadt, under
det att i större kon1muner med liflig utvec.kling dylika utgifter, enle
dan de fortare återkomilla, böra bestridas med löpande, nledel eller
af i tid sanIlade fonder.

Minst ägnadt att väcka betänkligheter synes upptagande af lån
vara för företag, sonl åtnlinstone afkasta ett kostnaderna för ·förrän
tande och afbetalning motsvarande belopp, förutsatt visserligen att
afkastningsförmågan OCll dess fortvaro äro tillräckligt tryggade. (Gas-,
elektricitets-, vattenledningsverk, spärvägar, saluhallar o. s. v.)

Berättigadt kan det vidare vara att genolll lån bereda luedel till
utgifter, som oförutsedt, genom olyckshändelser eller naturtilldragelser,
blifva nödvändiga för en komnlun och icke kunna täckas lned till
gängliga 111edel, och som medföra ett varaktigt försvagande af befolk
ningens skatteförn1åga.

Inlproduktiva utgifter som ny-, Olll- eller tillbyggnader af tjänste
lokaler, fattighus, sjukhus, skolor, utvidgningar i gatu- och kloaknätet,
stenläggningar o. s. v. böra endast undantagsvis i fall af trängande,
annorledes icke uppfyllbart behof bestridas genon1 lån. I nlånga fall
kunna erforderliga medel beredas genom uppförande af lämpligt belopp
i hushållsplanerna för flera på hvarandra följande år ;nlen -franlför
allt böra åtgärder. i tid träffas för uppläggande af fonder.

Oril\tigt är att bestrida underhållskostnader -. hvartill bland
annat förnyande af stenläggning är att räkna - eller mindre be
tydande byggnadsomkostnader af lånetnedel.»
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I E1~gla'1~_d bar l{ommunen relativt stor frihet att upplåna för
olika ändanlål, l11en d·ärenlot är där begränsningen af amorteringslän
så mycket starkare, hvartill jag sedernlera skall återkolnma.

Frågan är då: När Ulan ser, huru 111an i lltlandet allt lner upp
nlärksaulmar detta problel11 och lån uteslutande få upptagas för sådana
ändalnål, som verkligen kunna tänkas vara fullt legitinla, böra vi icke
då söka att här i vårt land vidtaga åtgärder i motsvarande syfte?
Jag vill ell1ellertid S0111 111in åsikt uttala, att man genoln lagstiftning
sannolikt skulle alltför hårdhändt ingripa på detta oIllråde. Det är

hättre att 111ed begagnande af den konlmunala själfstyrelse, SOIU vi
hafva, så småningom invänja komnlunerna i den rätta riktningen oell
på det finansiella området, där alla förändringar böra försiggå försik
tigt, endast så sllläningom få en öfvergång till sundare förhållallden
till stånd. Särskildt vill jag' påpeka önskvärdheten af att .den instans;
sonl har det slutliga afgörandet vid låneärendens behandling, är fullt
utrustad nled kunskaper i de frågor, SOl11 där skola handläggas, äger
erfarenhet 0111 lcolllmunernas finansiella läge och intilnt följer deras
utveckling samt besitter goda l1ationalekononliska insikter. Jag l11enar,
att det ej är 110g 111ed uteslutande juridiskt forlnella kunskaper. Full
ständig e1coll01Uisl{ bildning är 11ödvändig Ilas den 111yndighet, hvarest
dessa frågor afgöras. Jag tror, att det. skulle vara till stor nytta för
komnlllnerna, om inom civildepartementet funnas· anställda tjänstemän,
hvilka vore väl inne i dessa förhållanden och äfven !{ullde lälnna råd
till kOlllll1unerna och så snlåningonl· införa en del af denl, som onek
ligen behöfva råd, på bättre vägar icke endast genom ett hårdhändt
nekande af lånerättigheter utan genonl skrifvelser, annlodanden OCll

förslag, så att de ledas in på sundare banor. Jag tror, att detta är
ett önskemål af praktisl{ art, sonl bör vinIla beaktande. .

001 .man på detta vis geli0111 adnlinistrativa åtgärder så S111å
ningonl skulle undvi.1{a upplåning för en del ändanlål, såsom för skol

byggnader i vissa samhällen satnt gatuarbeten, stadsplaneregleringar
och dylikt, så 11linskas kapitalbehofvet enlellertid icke härllled, och
den frågan uppstår: Hvar. skall detta kapital tagas, om lnan icke
erhåller detsanlma genolll uppläning? Den väg, lnan börjat beträda
i Tyskland och .. äfvel1 -i England,' och sonl anbefalles af såväl det
preussiska inrikesministeriet sonl i Sachsen och Bayern, är uppläg
gandet af fO!J~der.

Det, sonl väsent.ligen gjort, att Ulan fäst UPI)111ärksanlheten vid
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fondbildningens nytta, är dess prisbilligilet för de skattdragande. Jag
skall taga ett praktiskt exen1pel, som visar, huru f01ldbildningen ställer
sig . betydligt billigare än upplåningen. Antag, att en stad behöfver
i 00,000 l{l\ för gatuarbeten. Då kan staden, onl genonI årlig inbetal
ning af 5,000 kr. en .särskild fond bildas, S0111 förräntas 111ed 3 pro
c.ent, erhålla SU1ll1nan på 15 års tid. Inalles hafva de skattdragande
inbetalat under denna tid 75, OOO l{r. Men onl nlan i stället skulle
verkställa upplåning, så blefve kostnaden betydligt större. Om lånet
löpte 11led 3 3/4 procents ränta och 1 1

/ 4 procents afbetalning på kapi
talet, skulle lånet nled en annuitet på 5,000, kr. om året icke vara
inbetaldt förrän efter 37 2/3 år, och de skattdragande hafva erlagt
en dryg totalsumina af 188,323 kr. Det är sålede.s icke nog med
att det blir 2 1/2gång så stort belopp, som lItbetalas,. utan dessutolll
bör Inan taga hänsyn till, att under en väsentligt längre tid har man
bundit disponibla 11ledel.

Då blir nästa fråga: I lIvad nlån blir det lämpligt att anvä11da
fondbildning?' Gifvetvis kan fondbildning icke helt och hållet ersätta
upplåning. Fondbildningen har en helt annan karaktär. Den har egen
skapen att kräfva ackunlulering' af belopp under längre eller kortare
tid. Just det, att fondbildningen tager någoll tid i anspråk, 111edför, att
den bör afses för ända1llål, sonl under årens lopp regelbundet åter
k0I11111a, men för ändal11äl, SOln endast tillfälligtvis franlkalla ett
kapitalbehof, t. ex. anläggande af gas- eller elektricitetsverk, är fond
bildningen icke lämplig. Man bör också kunna säga, att. för stora och
dyrbara anläggningar kan man näppeligen använda fondbildning, där
för att det skulle taga för lång tid att ackumulera det kapital, sonl
erfordras. Sålunda begränsas i själfva verket möjligheten att använda
fondbildning till icke alltför stora belopp, S0111 regelbundet behöfvas
med viss tids .nlellanrulll.

.Men då uppställer sig det skatteteoretiska spörsmålet för oss,
huruvida det är riktigt att på detta sätt belasta den lefvallde genera
tionen. l\fed upplåning belastas väsentligel1 den komnlande genera
tiollen för företag, sonl hufvudsakligen varit tillllytta för den lefvande.
Med fondbildning belastas däremot den lefvande generationen för företag,
som i senare tid k0111nla de skattdragande tillgodo. Jag tror, att
man kan säga, att, därest det i en konlnlun blir en vana att för vissa
ändalnål .upprätta fonder, och att det alltid således jngår i budgeten
ett visst belopp, som utgör den SU1l1ma, sonl skall afläggas till fond-
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bildning, så komnler, äfven Olll första gängen, då denna fondbildning
börjar, en orättvisa kan sägas ske, detta likväl under årens lopp så
sInåningonl att jälllna ut sig.

Nu har fondbildningen på grulld af den praktiska nytta för kOlli
Blunen, sonl den' l1ledför, redan vunnit ganska stort insteg i de
tyska städerna. Och jag skulle kunna för llerrarna onltala, hurusoln
särskilda fonder till belopp af 11lillioner kr. begagnas af de större bland
denl. 'Jag förbigår enlellertid detta. Däremot vill jag länlna en
redogörelse för, de olika sla.g af fOl1der, sonl förekonlma.

I stället för att upplåna penningar på kredit OCll använda denl
S0111 rörelsekapital för vissa företag, så upplägges t. ex. en särskild
kassafond, oell ,därigellolll vinnes nå.gon räntebesparing.

Det har äfven visat sig behöfligt att upplägga fonder i andra
fall. Med konjunkturväxlingarna följer ofta nog, att de skattdragande
Blåste belastas 111ed högre skatter, just när skattekraften är 111inst,
d. v. s. under nedgångsperioder. Detta är gifvetvis icke länlpligt.
För konlnlunerna vore det lyckligare, 0111 någon reservfond 'funnes,
ur hvilken nIan kunde taga 111edel för att i fÖrekomn1ande fall ut
jänlna beloppen. Sådana så kallade Ausgleich-fo~~ds finnas i en del
tyska städer, t. ex. Frankfurt, Elberfeld, Krefeld, Köln, Kielm. fl.,

och vissa bestänlmelser äro fastställda för deras användning.
Vid de komnlunala affärsföretagen upplägger nlan också på' sina

ställen fonder, afsedda antingen för lånens amortering, t. ex. de
engelska »Sinking funds ~, eller änlnade att begagnas vid större ny

oeh ombyggnader. I England franllades af 1902 och 1907 års
kOlliinitteer de grundsatser, sonl härvid borde följas.

Sådana fonder begagnas likaledes i Preussen vid kOl1lnlunal
industriella företag. Ett särskildt slag af fondbildning förekorilmer
också för inköp af fast egendolll; fonder, som stUl1dol11 hafva sin
egen styrelse ocll särskilda förvaltning, bildas för ändamålet. Medlen
t.ill .. denl bestridas dels af skatteanslag, dels af försäljningssumnlan
vid föryttring af fastigheter.

Det synes mig, son10m denna fråga angående fondbildning.
hvilken trängt franl i det ena landet efter det andra, i den mån man
begränsat de ändalnål, för llvilka upplåning bör ske, nu borde blifva'
aktuell äfven IlOS oss. Det är emellertid icke fullt klart, onl kOln
l11une11 har konstitutionell rätt att verkställa fondbildning. I{ommunal
förordningen är i det fallet icke fullt tydlig. Enligt lnin åsikt kan
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filan icke säga, att fondbildningen är absolut förbjuden af komnlunal ...
förordningen. Det antagliga är väl, att man, när komnlunalförord
ningen fastställdes, icke tä.nkt på 'detta problem, som uppstått först
i våra dagar.. Sannolikt är emellertid, att, aln en stad skulle börja
upplägga fonder för vissa ändanlål, regeringsrätten, därest ett öfver
klagande ägde runl, kOffilne att anse detta vara oförenligt med
gällande lag, enligt llvad jag kunnat förvissa mig 0111. On1 det
för en hel del af våra städer - och jag tänker på åtskilliga
sInåsamhällen, S0111 växa täll1ligen hastigt - vore lälnpligt att i god
tid börja med fondbildning, så att upplåningen kan begränsas till sitt
rätta område, bör tydligen en ändring i kommunalförordningen I{OnlnlU
till stånd, så att städerna få obetingad rättighet att för vissa angifna
ändamål begagna fondbildning.

Storleken af det för närvarande utestående. lånebeloppet är
enlellertid icke allenast beroende af de anskaffade sunlmornas storlek
lltan äfven af aJnorteri'ngstidens längä. ,Onl vi nu tänka på den
starka utveckling, sanlhällena undergått, kan det synas rätt lnärkligt,
att amorteringstiden i st.ort sedt varit ungefär densamIna hela tiden.
Här .Ilar en hel del nya ändanlål, SOl11 man förut icke tänkt på, till
konllnit - ändanlål med olika varaktighet; 111en anlorteringstiden
har i alla fall, sonl sagdt, i stort sedt varit densamn13.

Den praxis, sonl lItbildat sig, l11edger en an10rt.eringstid af 40
är. Vissa undantag förefinnas dock, och jag tror, att det vore skäl
i att påpeka denl. I-Iär har, t. ex. h vad beträffar obligationslån,
<llllorteringstidell varit för Stockholnl: 1900 - 3 nlill. kr. - 41 år;
1905 - 19 mill.' kr. - 44 år; för Lidköping: 1902 - 125,000 kr.
- 39 år; för Gäfle: 1902 - 850,000 kr. - 37 år; 1903 
475,000 k'r. - 37 år och 1904 25,000 kr. - sanln1a tid; för Visby:
1903 - 650,000 kr. - B5 år.

Jag känner icke till, huruvida det varit någon särskild orsak
nled hänsyn till ändamålets beskaffenhet, SOlU gjort, att nlan haft
olika amorteringstid beträffande dessa lån. Så lär likväl ha varit
förhållandet beträffande Malmö, där dess gasverk, som drog 1,1 mill .

. kr., 1898 bestreds af ett amorteringslån lned 15 års anl0rteringstid.
Norrköping Ilar åren 1898 och 1899 för gatubeläggning upptagit

lån på 50,000 kr. på 20 år. Nora' 1898 150,000 kr. för vatten
och elektricitetsverk med 30 års amorteringstid.

En1ellertid kan man näppeligen påslå, att någon tendens före-
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finns att 111inska amorteringstiden i vårt land. Så är därenl0t ··för
hållandet i alldra länder. I Preusse1~ Ilar inrikesministern under år
1907 genolll en cirkulärskrifvelse anbefallt en högre afbetalning, nänl
ligell 11/ 4 procent, i stället för förut gällande 1 procent.. Med tillägg
af inlupen ränta k0111nler då den genomsnittliga alnorteringstiden att
hlifva .361

/ 2---39 år. Hos oss är afbetalningsprocenten nled 40 års
alnorteringstid 1,33 procent. Enlellertid har, förutonl det att inrikes

lninistern i Preussen på detta sätt anbefallt en lägre amorteringstid,
en del af de större städerna själfnlant begynnt en sänkning af tiden,

t. ex. lTrankfurt, SOlll gått i spetsen med 3,53 procents amortering å
ett 6 InilI. lån t 898.

I den skrifvelse, jag nyss berörde, af år 1907 från inrikes
nlinisteriet, anbefalldes också, att för kloakledningar amorteringen

skulle utgöra 2 'procent af kapitalet, för gatuarbeten 21
/ 2 procent,

o. s. ·v. Således är där en viss 'differentiering afsedd för olika

ändanlål.
I Engla1t·d plägar man nlycket noggrannt studera llvarje ändalnäI,

innan lnan beslutar sig för hvilken alnorteringstid som skall åsättas
ett lån. Det som i England nlotsvarar vårt civildepartelnent, the Local

Governll1ent Board, har en hel stab af ingenjörer oell medicinskt ·ut
bildade, som. göra lltredning häronl och. företaga inspektionsre~or i
syfte att hestämnla amorteringstiden med hänsyn till respektive an
läggningars varaktighet oell ändanlåI. Nedanstående tabell visar, hur

amorteringstiden beräknas för ett gasverk:

Beräknad an
läggningskostnad

.e
Byggnader .
Rörledningar , .
Gasometrar .

. Kondensorer ..

Reningsapparater .
Inredning .
Mätal"e .
Retorter .-

2,500

1,245
1,500

530
1,000

1,2~0

530

600

Amorterings
tid
År

·30
30
30
,30

20
15
10

2

~

75,000

37,350
45,000

15,900
20,000

18,000
5,300
1,200

217,750Sumnla ~ 9,105

217,750
9,105 = 23,9· är.
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Dessutom brukar departeulentet taga till en viss InarginaI för

att tillse, at.t under inga förhållanden varaktigheten af vederbörande
anläggning icke fullt täckes af anlorteringstiden; detta gör nlan för
att 11indra, att framtida skattebetalare öfver måttan belastas. Den
vanliga amorteringstiden i England är för brobyggnader 15-30 år,
för husbyggnader 30-40 år, för elektricitetsverk cirka 25 är, för
brandväsen 10 år, för fastiglletsköp 60 år, för nya gatuarbeten 20
år, för lnakadamisering 5 år, för granitbeläggning å gatorna 20 år,
för t.räbeläggning 5-'10 år, för vattenledning cirka 30 år.'

Under de senare åren har staten genom beredande af gynn
sammare kredit, när kortare amorteringstid hegagnas, sökt att på
frivillighetens väg förmå kOlllnlunerna att afhetala lånen fortare.

I den sacllsiska förordningen, hvilken jag nyss berörde, haF man
11lera konsekvent än i öfriga t~T.ska staters förordningar slagit iIl på
dellna bog OCll där uttalat såsom en grul1dläggande regel, att »al110r
teringen af ett lån måste vara afslutad senast vid den tidpunkt, då
den nytta, sonl är förbunden med det ur låneInedel bestridda före
taget, är uttÖl1ld».

Hos oss är amorteringstiden densanlnla för de olika slagen af
ändamål. Följaktligen kan det 11ända, att ett visst företag, till

hvilket man upplånat lnedel, 11unnit förbrukas, långt innan anl0rte
ringstiden är slut, och då komma de' skattdragande att få bidraga
till att betala annuiteter för ett företag, om hvilket Ulall icl{e kan
säga, att det är befintligt i sitt ursprungliga skick. Gifvetvis är

detta ett förhållande, sonl bör llppmärksanlnlas, t.y det kan icke vara
lämpligt att på detta sätt acl{umulera lånebördorna på framtiden, då

den lefvande generationen väsentligen borde bära deln ensam.
Detta .förhållande, att man skall afpassa arnorteringen af lån

till .varaktighetstiden för de företag, hvilkas anläggningskostnader
lånen äro afsedda' att täcka, beror också kanske i näg.on lnån på
den al1torteri'ngslJJtetod, som' användes. Hos oss begagnas den s. k.
annuitetsmetoden, d. v. s. att en viss procent af det ursprungliga

lånebeloppet utgår årligen i fornl af ränta jänlte afbetalning.
Enlellertid har man nu i England börjat införa en ny l11etod,

den s. k. installllentmetoden.. Man resonerar nä~nligen därvid på
följande. sätt:· under första tiden af ett företags varaktighet bar Ulan

den största nyttan af detsalnnla. Följaktligen. bör nlan under denna
tid" lnera . bidraga till annuiteterna· än senare. Då afpassas afbetal-
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ningen på sådant .sätt, att för hvarje år atlägges en viss procent...
SUillil1a af det ursprungliga lånebeloppet, och till detta belopp lägges
räntall på den resterande lånesumman' år efter år. Sålunda. komma.
större. utgifter å de första åren.. Man vinner härnledäfven den för
delen, att de skattdragande få utbetala mindre belopp i totalsumma
af annuiteter. ..Jag sl{al1 taga ett sifferexelnpel, hänlladt från 1902
års konl1uittebetänkande. Under förutsättning att ett lån på 100

. pund skall återbetalas inonl 40 års tid ställa sig utgifterna på föl
jande sätt:

Utgift första året Utgift sista året Total utgiftsumn1a
.t s d ~ s d ~ s d

Instalmentmetoden 5 1O 2 11 () 161 10
Annuitetsnletoden 4 6 6 4 6 6 173 1

Således blir den första metoden billigare för de skattdragande
och äfven bättre öfverensstä111mande nled verkliga förhållandena, i.
det att en anläggni11g, sonl sagdt, står sig bäst. första årel1 och för
sämras hastigare sedan.

Ett annat förIlåIlande, S0111 bör ordnas, är frågan angående be-o
gränsning af den sväfvande skulden. Vi veta, att detta problelll blef
aktuellt efter den senaste krisen, då städerna ]lade sväfvande skuld,
uppgående till ett. b.elopp af icke mindre än 73 nlill.. kr., däraf en
stor del, 30-40 lnill., placerad i utlandet, hvilket. gjorde, att på
känningarna 110S0SS blefvo ganska starka.

Nu har den refornl, som tillkolnnlit år 1910 - jag bör }{anske
referera den något --;-, begränsat kOll1nlunernas rätt att utan kungl.
lnaj:ts tillstånd 11afva en viss sväfvande skuld till tio gånger bevill-.
ningsbeloppet, minsl{adt nled taxeringen; docl{ fråndragas utgifter för
skolor och barnavärdsnänlnder. Jag vill då, säga, att ~ med denna
refornl har I11an endast nått en. del af den sväfvande skulden, hufvud
sakligen den. del af densalnIlla, hvilken i utgör rörelsekapital för.
kommunerna, således den mera känsliga delen af den sväfvande
skulden. Däremot har nlal1 icke kunnat nå en annan del af skulden,.
hvilken kanske är Iller betydelsefull, den nämligen, som utgöres af
korta lån, hvilka upptagas i stället för de1~ fonderade kredit, till

7~vilken kungl IJna}:t gifver sitt tillstånd.

Gen0111 den reform, SOlll komnlit till stånd, har. Inal1· så att
säga Inera mekaniskt gjort ett ingrepp i kommunens frihet men
däremot icke lyckats på fullt organiskt sätt åstadkomma .den begräns-
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ning, som här är erforderlig. Hur skall man då på organiskt sätt
kunna' begränsa densväfvande .skulden? Jo, det synes då, att man
-först bör studera, hvad som framkallar den sväfvande skulden.

.Redan det förhållandet, att under krisåL·et den sväfvande skulden
tIPPgått till så stort belopp, visar, att det finnes något samband
nIellan det allmänna penningläget OCll den sväfvande skulden. Om
jag räknar ut procenttalet mellan den sväfvande skulden och den
fonderade skulden i förhållande till hvarandra salut åskådliggör detta
med en kurva och jämför densalnma med en linje, hvilken represen
terar riksbankens medeldiskonto, så visa sig dessa kurvor vara
nästan sammanlöpande och parallella. Det råder således ett ganska
intimt förhållande mellan dem.

För att ytterligare studera anledningen till detta intima samband
.med penningläget, så vill jag framhälla, att, om jag beräknar af
hetalningen .ä de korta lånen i procent af utestäende kort kredit och.
jämför den kurva, som representerar dessa tal, med linjen för riks
bankens ll1edeldiskonto, så kommer afbetalningen att utgöra en spegel
bild däraf, d. v. s. afbetalningell på den sväfvande skulden minskas
under den tid, diskontot är högt, och tvärtom. Följaktligen är det
svårigheten, att fondera, som är den väsentliga orsaken till den
sväfvande skuldens storlek. Vill Inan på fullt organiskt sätt åstad-

..komma~ att städerna hafva så liten sväfvande skuld sonl nlöjligt 
ett problem, som, enligt hvad jag visat, fortfarande kvarstår äfven
efter 1910 års refornl _., så blir det nödvändigt att på allt sätt
åstadkoIDlna lllöjlighet till fondering för städerna.

Härmed är jag ·då inne på ett spörsmål, som under de sista
riksd~garna har varit fullt aktuellt, nämligen frågan om utbildande
.af en k01·nntunal kreditanstalt. Hittills' har riksdagen afslagit dessa
framställningar; och den diskussion, som blifvit förd inom riksdagen,
Ilar åtminstone på mig gjort det intryck,- att lnan kanske icke fullt
öfverskådat, hur den allnlänna utvecklingen i detta hänseende varit
i skilda länder.

I och för sig är denna st~ äfvan till koncentration mellan sam
hällena ett utslag af den allmänna centraliseringstendens, sonl gör
sig gällande inom det ekononliska samhällslifvet. och komn1er att
fortgå på detta område lika oUlldvikligt som i örrigt inoln samhället.
I det ena landet efter det andra har det visat sig, att man behöfver

14
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verkställa sådan .koncentrering, och, när man väl har börjat slå in
,på den vägen, har koncentreringen fortsatt och utbildats alltmera.

Det kan vara olika vägar, SOIIl begagnas härför. Dels kan
staten själf anskaffa penningmedel samt verkställa förnledlingen. af
lånen, dels kan staten understödja en viss penninginrättning för"

.ändamålet, dels slutligen kunna samhällena själfva på eget initiativ
bilda en organisation. Samtliga dessa olika vägar har man beträdt,
den ena i ett land, den andra i ett annat. I England förefanns
redan" på 1820-talet en organisation af det förstnämnda slaget. Den
myndighet, som där lllotsvarar vårt riksgäldskontor, anskafl"ar penning
medel, hvilka nedläggas i en fond, benämnd »Local Loans Fund»,
hvilken förvaltas af ett älnbetsverk" kalladt »Public Works Loan~

Board». Detta ämbetsverk ombesörjer utbetalning från ifrågavarande
fond till de kommuner, .llvilka erhållit civildepartementets tillstånd
till upplåning. En mycket stor del af utlåningen till kommunerna
tages· från denna fond; särskildt hafva mindre och medelstora kom
muner begagnat sig häraf. Jag vill angifva ett p.ar siffror, som visa,
hur stora beloppen varit. Det visar sig nämligen, att icke mindre
än 3,960 st. lån, motsvarande 230 mill. kr., utlälnnats under tiden
1902 -1904, således endast på tre års tid. Efter hvad jag kunnat
finna af den engelska fac~litteraturen, har för mindre och medelstora
samhällen erfar"enheten af denna metod varit alltigenom fördelaktig.
Men de större städerna hafva icke begagnat sig af densamma utan
själfständigt sökt förbindelser på lånemarknaden, hvarigenom statens
kontroll i vissa afseenden undgåtts.

I Frankrike och Italien har man däremot gått så tillväga, att
staten understödt en viss penninginrättning.. I Frankrike har man
)Credit foncier», hvars räntekuponger och utlottade obligationer kunna
lösas genom uppbördsmännens försorg. Därifrån hafva icke mindre
än c:a 45 procent af kommunallånen utlämnats. I Italien har det
ordnats på ungefär salnma sätt.

I Belgie1~ bar staten medverkat till bildandet af ett bolag lnellan
städerna.

I Dan11~ark hafva städerna själfva bildat en kreditförening, som
består af två afdelningar: den ena olnfattande städer, den andra
landskommuner. Inbördes äro de solidariska i hvarje afdelning.

Det är rätt egendomligt, att Sverige är det enda land, som har
att visa en återgång. Det är nämligen det enda exemplet på att
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en befintlig anstalt för centralisering af den kommunala krediten upp
hört. Det skedde, när allnlänna hypotekskassan för Sveriges städer
ombildades till konungariket Sveriges hypotekskassa. I 11tars månad
år 1908 skref styrelsen för allmänna hypotekskassan för Sveriges
städer, att den borde }{0111nla i tillfälle att utveckla båda grenarna
af sin rörelse - såväl utlåning till kOffilnuner som fastigheter -, men
redan i juni samnla år hade styrelsen .ändrat uppfattning på grund
af den opinion, som fastighetsägarna skapat, och hvilken framkallade
riksdagens beslut, att endast ordna kreditförnledlingen åt städernas
fastighetsägare. På detta sätt upphörde den centralisering af den
kommunala kred.iten, som fanns, ehuru det må erkännas, att den icke
i nämnvärd grad anlitats.

Jag tror emellertid, att man får gifva majoriteten af riksbanks
och riksgäldsfullmäktige rätt i deras uttalande af år 1909, då de
säga, att ;) frågan komlnit i ett oriktigt läge», och att det »säkerligen
Ilade varit lyckligt, om de betänkligheter, som 're~ts mot det då före
liggande förslaget, tillmätts större betydelse, och om Inan således. be.
~lutit sig för att} i stället för den föreslagna anstalte~, inrätta en
centrallåneanstalt såsom ett slags öfverbyggnad på redan befintliga
låneanstalter samt med befogenhet. att lämna lån äfven till kommuner».

Såvidt jag kan b~döma, nlåste man lifligt beklaga, att utveck
lingen gått i den riktningen, att den starka fastighetsägaropinionen
ryckt statsmakterna med sig. I stället hade det Säkerligen varit
lämpligare, att man löst hela detta kreditproblenl i ett enda samman
hang, så att' man fått kreditförmedlingen till stadskommuner, landt
kommuner Gell fastighetsägare både i stad och på landet organiskt
reglerad.

Nu har också, såsom riksbanks- och riksgäldsfullmäktige uttalat,
saken i viss mån blifvit fastlåst. Men enligt min uppfattning är be
hofvet för kOffilnunerna så trängande, att filan icke kan d~öja längre
med att lösa detta problenl och genomföra den reform, som påkallar
uppmärksamhet i mycket vidsträckta kretsar. Förhållandet är näIn
ligen, att penningmedlen betalas allt dyrare, d. v. s. att räntefoten
är stadd i ett fortgående stigande. Här hafva under den allra sista
tiden vissa städer, såsonl Borås, Karlskrona, Västervik, fått betala
ända upp till 5 procent i ränta å fonderade lån. Nu kan man visser
ligen säga, att det var under kristiden, men, om Inan jämför ut
vecklingen under äldre perioder nled den nuvarande tiden, .visar sig,
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att. en - stegring af den nominella räntefoten skett sedan 90-talet.
De·ssutom har den under åren verkställda utbetalningen af räntor å
den totala skuldsulllman företett tendens att ökas under de sista tio
åren, som nedanstående procenttal utvisa. För samtliga städer utom
Stockholm gälla följande siffror: 1899 4,40 procent, 1900 4,48 pro
cent, 1901 4,49 procent, 1902 4,32· procent, 1903 4,16 'procent,
1904 4,17· procent, 1905 4,36 procent, 1906 4,41 procent, 1907

4,56 procent, 1908 4,74 procent.
Tar jag den no·minella räntefoten, visar det sig, att 31/ 2 , 3,6 och

3 3/ 4 proeentstyperna, hvilka i stor utsträckning begagnades från slutet
af åttiotalet fram mot sekelskiftet, så när som under de penning
knappa åren i nittiotalets början, nUlnera fullständigt upphört att an.;.
vändas och undanträngts af 4 och 4 1/ 2 procentstyper. Så sent sonl
år 1897 emitterade Arboga, Lidköping, Trelleborg, Varberg ·och
Örnsköldsvik 3,6· procents obligationer. Under tiden efter 1900 ha
endast Göteborg (1902) oell Stockholm (1905) vägat begagna lägre
räntefot .än 4 procent.

Om jC:lg går till vanliga amorteringslån, visar sig där på samma
sätt en räntestegring. Redan år 1904 betalade Falköping 5 procent,
Trosa år· 1906 51/ 2 procent. I{almar .kontraherade 19Q8 ett 41/ 2

procents lån mot 4 procents kap.italrabatt, motsvårande 4,68 procents

effektiv ränta.
Gifvetvis böra (lessa -förhållanden i hög grad påkalla vår upp

märksanlllet, emedan de beröra hela nationens ekon<?lni. Om man
.tar hänsyn till s.amtliga. städer utom Stockholm, skulle en ränte
besparing af 1. procent gifva en ·årlig besparing af 11/ 2 nlill. kr.
För den händelse man räl{nar ut detta per bevillningskrona, så skulle
det för dessa städer utom Stockholm blifva en. besparing af ungefär
35 öre per bevillningskrona. Det är således afsevärda belopp, det
här gäller. Härmed bar jag velat visa nödvändigheten af att något

göres för att lösa detta problem.
En invändning, som komnlit fram emot en centralisering af kre

diten, bar· varit., att skuldsättningen härllled skulle ökas i alldeles
för stor grad, . därför att lånemöjligheterna blefve så mycket· gynn

sammare. EIneIlertid ber jag att få påpeka, atf genom den reform,
som nyligen skett, kräfves dubbelt flertal, kvalificerad lnajoritet, vid

beslut angående upptagande af lån och vid beslut. angående anslag,
som förutsätta upptagande af lån. Således har redan nu denna väg
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blifvit väsentligen begränsad, genom en sådan, tyvärr alltför god·
tycklig bestämmelse.

Vidare anföres mot en centralisering af krediten, att skuldsätt
ningen till utlandet härigenom skulle ökas högst betydligt. Nu har
det emellertid varit endast ett fåtal städer, de större städerna, hvilka
knappast skulle beröras af denna, centralisering, sonl anlitat den ut
ländska lånemarknaden. För de andra åter har den inilemska mark
naden varit fullt tillräcklig. Följaktligen är saken närlnast den, att
det är en organisation af den inhemska marknaden, en centralisering
af densanlnla, som komme till ständ. Äfven om ~an skulle fä billigare
pengar frän utlandet, kan jag icke finna, att någon väsentlig olycka
därigenom skulle ske. Produktionen blefve mindre belastad med
annuiteter härigenom.

Därjämte anföres ytterligare, att genom en centralisering af den
kommunala krediten vi skulle fä ännu flera olika obligationstyper, än
vi nu hafva. Icke nog med att det förefinnes dels den allnlänna
hypotekskassan för landsbygdens fastigheter, dels konungariket Sveri
ges hypotekskassa, så skulle denna kommunala lånekassa komma
till vid sidan" om statens egna obligationer. Det skulle sålunda
blifva 3 olika typer af obligationer, som skulle konkurrera med hvar
andra. Jag ber då få betona, att en centralisering af den kommu
nala krediten i första hand skulle borttaga den trängsel af olika
obligationer, som nu förefinnes på den' i'1thernska marknaden, - det
förekommer nänlligen icke mindre än ett 160-tal olika obligationslån
förutoln öfriga anl0rteringslån, alla med olika, amorteringstid; olika
amorteringssätt och räntefot samt inlösningsställen ffi. ID., det är med
andra ord en brokighet och en variation pä nlarknaden, som icke
kan vara läluplig för städernas kredit. Genonl centraliseringen skulle
en obligationstyp ersätta den m~ngfald, som nu finne's. 'Rvad be- .
träffar den utländska marknaden, behöfver lnan likväl absolut icke
hafva 3 olika typer af obligationer. Danska hypoteksbanken visar
fullt tillräckligt, att nlan kan förfara på annat sätt. För min del
Ilar jag den, uppfattningen, att kreditförluedlingen för de skilda slagen
ändamål är så pass olika" att detta kan motivera befintligheten af
tre olika kassor. Särskildt har den kommunala krediten en sä speciell
karaktär, att den behöf~er ett eget organ för sin förvaltning, i all
synnerhet om man med detta äfven afser att få till stånd vissa re
former i städernas lånepolitik. Men detta behöfver alls icke inne-
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bära, att' samtliga dessa anstalter' skola' utgifva' obligationer. Detta
kan i stället öfverlåtas åt en enda centralanstalt för de öfrigas räk..
nin'g, hvilken vid' sidan om riksgäldskontoret sköter finansieringen af
för kommunal- och fastighetsbelåning 'erforderliga institut. På detta'
sätt skulle man kunna få en enda typ af obligationer, som gällde
inför utlandet, så att man icke därstädes behöfde så att säga kon
kurrera med sig själf.

Vidare har emot förslaget invändts, att städerna icke kunna
ikläda sig någon solidaritet för hvarandra. Det h'ar emellertid knappast
ifrågasatts någon solidaritet emellan dessa samhällen. Jag tror icke
heller, att det ekonomiskt sedt kommer att vara behöfligt. Själfva
detta faktum, att en centralisering kommer till stånd i stället för den
brokighet och variation, som nu förefinnes, tror jag skall hafva till
följd, att gynnsammare kreditförhållanden komma att beredas städerna.
~ärmed andra. ord konkurrensen mellan dem upphäfves ochsam·
verkan i stället åstadkommes, förstärkes stadsamhällenas ställning
inför kreditvärlden.

Jag vill också betona, att med en så~an .af mig nyss, antydd
anstalt - komme en hel del fördelar att beredas städerna af annat
slag, såson1 att läneförvaltningen kan bli billigare; lägre ränta er
hållas, större öfverblick öfver lånemarknaden vinnas, så att det icke
skulle hända, såsonl oupphörligen nu sker, att vissa samhällen behöfva
lån, och att det finns pengar i vissa kassor, men att de lånsökande
och de långifvande icke träffa på hvarandra.

Med den bättre öfverblicken öfver marknaden kan man också
säkrare följa konjunkturerna. I landsorten är det ofta svårt att an
passa den lämpliga tiden för låns llpptagande och fondering. Den
af mig nyss skildrade läneanstalten skulle' däremot lätt kunna följa
utvecklingen och gifva samhällena lämpliga råd i afseende å de all
männa konjunkturerna samt anpassa sig efter det gynnsammaste
penningläget. Jag tror dessutom, att de olika papperen skulle få
bättre kurs och stabilitet, när en enda anstalt gåfve ut obligationerna.

Emellert.id vill jag också framhålla, att hvad som kanske för staten
kan blifva ett afgörande motiv för lämnandet af garanti för en
anstalt af den art, som jag nyss skildrat, är, att densamma på
frivillighetens väg skulle kunna leda in städernas lånepolitik i fullt
sunda banor. Jag tror, att styrelsen för en sådan kassa, sarnverkande
med civildepartementet, skulle utöfva en synnerligen gynnsam in-
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~erkan på kommunern~s ekonomi. Detta vore mycket bättre, än om
lagstiftningen härdhändt ingrepe. Jag vågar därför uttala den för
hoppningen, att, när detta ärende, som nu föreligger hos kungl. ffiaj:t
på grund af skrifvelse från svenska stadsförbundet, kommer att upp
tagas till behandling, kungl. maj:t ville fästa något afseende vid här
anförda synpunkter.

Jag har kanske upptagit herrarnas tid alltför länge, men jag
skulle vilja till sist salnmanfatta den' ståndpunkt, 'jag anser man bör
intaga, på följande sätt:

I och för sig innebär städernas upplåning principiellt inga be
tänkligheter; .fråian gäller endast att begagna upplåningen för lämp
liga ändamål, ty eljest är densamma skadlig. Då kåpital kräfves
till ändamål, för hvilka upplåning icke är lämplig,' bör man ·försöka
att småningom öfvergå till fondbildning för dem. Vidare bör amor
teringstiden och amorteringsmetoden noggrant afpassas efter varaktig
heten hos det ändamål, för hvilket upplåning sker; och slutligen
måste det ·oundgängliga lånebehofvet täckas' på ·billigaste sätt genom
samorganisation i' stället föt konkurrens. Utan statens medverkan
kunna dessa syften . icke uppnås.

Härefter yttrade sig:

Direktören S. Palme: _Jag skall bedj a att få yttra några ord,
enär jag var ledamot af det utskott - såsom jag vill minnas.
ett salnmansatt stats- och bankoutskott -, sonl för två år sedan be
handlade denna fråga. Vid ärendets handläggning inom utskottet
framhölls från majoritetens sida, att det vore lämpligt, att åtskilliga
särskilda villkor uppställdes för att man skulle gå med på en sådan
·centralisering af städernas upplåning, som då afsågs, och som bär i
kväll bar omnämnts.

Föredraganden syntes icke sätta mycket förtroende till lagändringar
i detta afseende. Men jag föreställer mig likväl, att några lagändringar
uti ifrågavarande hänseende skulle kunna vara både lämpliga och
tämligen lätta att genomföra. De skulle stå i samband med vissa
af de anmärkningar, som man fraInlagt gent e~ot det nuvarande
upplåningssystemet, och vissa farhågor, som uttalats af de penning
utlånande verk och inrättningar, till llvilka kommunerna i allmänhet
vändt sig.
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Den ·första invändningen framhöll jag i riksdagen i en motion,..
såsom jag. vill minnas, vid 1905 års riksdag. Det rörde svårigheten
att bestälnlna, huru det skulle förfaras, Oln en kommun råkade på
obestånd. Hittills har visserligen icke något sådant -förekommit i de
svenska kommunernas .lånebistoria. Men vissa kommuners upplåning
har dock varit sådan, att det väl kan antagas, att obehaglighetel~

kunna -inträffa. Och då bar det förmenats, att det skulle behöfva
göras någon förändring, ett förtydligande af den exekutiva väg, man
skall gå, för att lånegifvaren skall utfå sin fordran.

Vidare har man fralnhållit nödvändigheten af beställlmelser i
komulunaIlagarna angående af konlmunerna utfärdade borgensförbin
delser, så att dessa blefve likställda lned den kommunala uppläningen
i öfrigt. Nu är det ju ifråga Oln långa lån så, att kOllllllunerna järn·
likt k-ommunallagarnå måste ingå lTIed frainställning till kungl. maj:t,.
däri de begära att få upptaga ett lån. Men det är icke alltid sagdt~

att en konlmun anser sig skyldig att, därest den beslutar att ikläda
sig en borgensförbindelse, ingå till kungl. maj:t lned begäran om fast·
ställelse af beslutet. Egendomligt nog finnes det exempel på, att
inrättningar emottagit sådan borgensförbindelse, utan att kungl. maj:t
lämnat till~tånd för kommunen att ikläda sig en sådan förbindelse.

Vidare framhölls i berörda utskotts betänkande, att det skulle
vara nyttigt, att en viss förmånsrätt bestänldes mellan de olika lånen ..
Nu kan en person, som lämnar ett lån till en kommun, som dessför-·
innan är fullkomligt skuldfri,' lllycket lätt efter ett fåtal år befinna
sig i det obehagliga läget, att han får konkurrera om denna kom
muns annuiteter lned en del andra långifvare, som alla fått samma
rätt som den, hvilken kOln först.

Slutligen framhölls äfven tanken på någon kontroll öfver upptagna
lån, och därvidlag Ilade utskottet föreställt sig, att det skulle införas
ungefär liknande anordningar SOlll de, hvilka föreslagos af föredrags
hållaren.

.Rörande inledningsföredraget vill jag blott göra en liten anmärk
ning. Och det är med afseende på den jämförelse, som af föredrags
hållaren gjordes beträffande amorteringsI~n med ständigt lika stora
annuiteter ocll sådana amorteringslån, där annuiteten bestämdes så,
att den j början var större, därvid inledaren ansåg, att dell senare
anordningen vore att- föredraga. Ja, det kan ju synas så, men mate
matiskt taget är ju hvarje amortering lika dyr; det må vara större
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annuitet i början eller senare. Likaledes är det matematiskt taget fullt
lika dyrt eller lika billigt, 0111 man nu börjar på 111ed att bilda en fond,
som är färdig efter ett visst antal år, eller om man efter detta antal år
tager upp ett län och sedan amorterar det. Det nuvarande värdet
af sanltliga dessa operationer är. absolut detsamma, där de grund
läggande faktorerna, räntefot, amorteringstid, äro desamma, och det
blir icke någon olikhet ifråga om billigheten.

Borgmästaren A. O. Rune: Jag uppfattade icke riktigt syftet med
herr ordförandens påpekande af hvad som förekommit i utskottet 
det var, enligt hvad jag vill minnas, samnlansatta stats- och banko
utskottet. För min del vill jag emellertid endast framhålla, 'at~ jag
anser dessa onlständigheter utgöra lika många ytterligare skäl för
åstadkommande af den utredning om den kommunala läneanstalten,
som ifrägasatts.

I detta sammanhang ber jag också få nämna, att den första'
motion i frågan, SOlll väekts under de senare åren - det var. vid
1907 års riksdag -, också beaktade dessa förhållanden. Den påpe
kade, att det kräfdes lagbestänlmelser angående hur nlan skall få ut
fordringar af komnlunerna, att det behöfde stadgas viss förmånsrätts
ordning och särskilda bestämmelser angående kommunala borgens
förbindelser. För min del anser jag således, att äfven dessa skäl
tala synnerligen starkt för anordnande af en kreditförening, en kom
munal låneanstalt. Utredningen borde naturligtvis onlfatta äfven dessa
förhållanden.

Stadskamreraren P. Malm: Då föredragshållaren på tal Olll fon
dering· yttrade, att lllan borde välja det· tillvägagångssätt, att man
först verkställde större anl0rteringar och därefter lnindre, vill jag
framhålla, ' att det är det sätt, som begagnas' af Stocl{hollTIS stad be-
.träffande de kapitalafbetalniIlgar, SOlll från stadens gas- och elektrici
tetsverk betalas till drätselllälTIllden. Dessa afbetalningar äro mycket
större än de afbetalningar, som drätselnämnden enligt upprättade
amorteringsplaner har att erlägga på, till gas- och elektricitetsverken
utlämnade lån. . Drätselnäll1nden upptager likväl på illkolllstsidan icke
större belopp, än som lnotsvarar på till gasverket lämnadt län be
löpande del af amortering enligt amorteringsplan. Återstoden an
vändes för att 'nlin~ka årets upplåning. I stället. för att v~rkstäl1a
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fondering , ~f ,det inbetalade öfverskottet an~änder staden det till
täckande af sådana utgifter, sonl eljest skulle betalas 111ed lånemedeL
Staden behöfver sålunda 'icke gå ut i marknadell och söka större lån
än S0111 behöfs för at.t 'täcka skillnaden lnellan det verkliga lånebe~

hofvet oell det öfverskjutande beloppet af kapitalaIbetalning, som be
talas från gas- oell elekfricitetsverket~

Huruvida det skulle blifva fördelaktigt för staden att fondei"a
ofvan nälnnda kapitalafbetalningar och i stället söka större län, är tvifvel
aktigt, då det icke 'är lätt att förutsäga, lluru nlan skall kunna för
~eänta de fonderade medlen, då detta är beroende på penningmark~

nadens läge,' lluru' 'de fonderade nledlen kunna placeras. Det kan
'därför, också vara ett sätt att låta dessa kapitalafbetalningar ouPP
h-örligt' cirkulera för bestridande af utgifter för nya kraf, SOln skola
täckas af lånemedel.

, Expeditionschefen O. von Sydow: 'Jag ber endast att i anled
ning af' föredraget få lälnna några upplysningar. Föredragshållaren
erinrade, att städer ofta nog upptaga län för ändamAl, som icke äro
af beskaffenhet att böra täckas nled sådana medel - och däri ligger
nog en sanning. Enlellertid vill jag framhålla, att åtminstone under
de senare åren vid pröfning af låneansökningar inom civildeparte
mentet alltid undersökts, huruvida det ändalnål, för hvilket lån begärts,
också varit af beskaffenhet att böra täckas genonl lånemedel. Så har
t. ex. gång på gäng afslagits ansökningar att upptaga lån för att där
nled erlägga anlluiteter å ganlla län eller betala kostnader för upp
görande af stadsplan samt andra ändamål, sonl äga kort varaktighet
i afseende å sin nytta. För uppförande af skolbyggnader och verk
ställande af gatuarbeten af större omfattning hafva däremot städerna
fått upptaga lån. ~ Emellertid vill jag gifva föredragshållaren rätt härut
innan, att man. lälnpligen bör undersöka, huruvida man icke borde
slå in på -en annan politik i detta afseende.

I fråga 0111 alnorteringstiden har kungl. 111aj:t sökt jämka i någon
mån. -För obligationslån och dylika större lån har amorteringstiden
i regel varit 40 år. Beträffande l11indre lån i snlåstäder och lands
kommuner har amorteririgstiden bestämts på sådant sätt, att en amor
tering af minst 500 kr. oln året alltid skulle förekomma. I regel bar
dock amorteringen blifvit lnycket större.

SA har det sagts, att nlan borde tillse, buruvida med hänsyn till
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de olik"a ändamål, för hvilka' lån upptagas, amorteringstiden skulle
vara' längre eller kortare. Departementet har emellertid icke varit
utrustadt nled sådana organ, att en dylik i och för sig önskvärd
prÖfning kunnat äga rum.

Jag skulle vilja tillägga ytterligare en sak, som äger sammanhang
med denna fråga. Den berör dock hufvudsakligen småstäder och lands
kommuner. Kungl. maj:t är nämligen ofta nog satt ur stånd att öfver
hufvud taget gifva sig' in på pröfning af huruvida ett län är af beskaf·
fenhet att böra fä upptagas eller ieke. För att tydliggöra hvad jag
menar, vill jag erinra om ett sådant fall som t. ex. det, att en liten
kommun kastat sig in ett järnvägsföretag. Kommunen har tecknat
aktier i företaget, aktieteckningen har vunnit laga kraft, och kommu
nen är i förhållande till bolaget bunden af sin aktieteckning. Seder
mera, längt efteråt, kommer komnlune~ in och begär tillstånd att få
upptaga län för planens realiserande. Då står kungl. lnaj:t inför even
tualiteten antingen att medgifva lånets upptagande eller att vägra
fastställelse därå. I senare fallet kastas kommunen in i kanske ännu
större elände än i förra fallet, i det att kommunen nödgas under
nägra fä år debitera ut pä sina skattskyldiga de nu oundvikliga ut
gifterna. Det synes mig vara skäl i att öfverväga, huruvida ett så
dant sakernas tillständ lämpligen bör få fortfara.

Riksdagsmannen Friherre E. Palmstierna: Gentemot herr Palme
ber jag att få säga, att de sifferexempel, som jag anfört, voro hämtade
dels från den engelska kommitten af är 1902, dels ur de officiella
uppgifterna från Preussen. Saken är näiniigen den, att filan förut
sätter förräntning af det fonderade beloppet..

Herr Malm nämnde något angående förllållandena för Stockholms
stads gas- och elektricitetsverk. Jag ber emellertid att fä påpek!a,
att det icke alls är så, som herr Malm nämnde. Det går där. till på
följande sätt. Af nänlnda verks bruttovinst sker afdrag dels för räntan
å skuld jämte viss så kallad afskrifning, som är helt obetydlig - jag
vet icke riktigt, hur den beräknas, filen den utgöres till väsentlig del
af värdet ä nyanskaffad materiel -- ,dels för »alnortering enligt stat»,
som det heter. Denna utgör 5 procent å verkets ursprungliga värde,
ökadt med nyanläggningars värde och minskadt med föregående års
»amortering enligt stat». Det är således en särdeles krånglig historia.

Vidare förhäller det sig så, att, när »amorteringen enligt stat»
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öfverlälnnas till stadens kassa, betraktas den i själfva verket såsom
nettovinst. Det är nämligen icke så, att hela denna amortering går
till minskande af framtida upplålling. År 1909 begagnades 302,800
kr. för detta ändamål, men resten ingick uti d~n allmänna rörelsen till
stadskassan för att täcka årliga utgifter i öfrigt.

Nu nledger jag, att, därest man toge hela denna »amortering enligt
stat», och därest den äfven vore beräknad enligt moderna och rik
tiga afskrifningsgrunder, det kunde. vara riktigt, att den vore afsedd
för minskning af framtida upplåning, men enligt min uppfattning vore
det i alla fall lämpligare, om man fonderade densanlma.

Stadskamreraren P. Malm: Jag vill upplysa om, att just det be
lopp, som afräknas från amorteringen, är uträknadt på grund af gäl
lande amorteringsplaner för stadens amorteringslån i förhållande till
det belopp, som af respektive lån öfverlämnats till gas- och elektrici
tetsverken för deras utvidgning. Således är det faktisl{t beräknadt,
huru lllycket skall ingå bland inkolllsterna i stadens budget. Det kan·
på siffran uträknas, ty amorteringsplanen är fastställd för hvart och
ett af länen, och det är kändt, att gas- och elektricitetsverken hafva
fått så och så mycket af hvarje lån. Då räknar jag mig ju lätt till
hur stort belopp för år, som belöper på till gas- och elektricitetsver
ken lämnade medel.

Riksdagsmannen Friherre E. Palmstierna: Under 40 års tid skall
således gasverket anlorteras?

Stadskanlreraren. P. Malm: Gasverksstyrelsen får göra den årliga
afskrifningen efter den procent, styrelsen anser lä111plig, d. v. s. får göra
afskrifningen så stor, den finner länlpligt llled hänsyn tagen till de. olika
ända~ål, till .hvilka medlen användts. Detta belopp betalar styrelsen
in till drätselnämnden, och användes detsamma till täckande eller
minskande af stadens länebehof för året.
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terare och ombudsman.
MUNTHE, G., president.
MÖRK, A., bankkassör.
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NILSSON, R., grosshandlare.
NORDENFELT, P., ingenjör.
NORDENSON, E., med. doktor.
NORDLINDH, A., fil. doktor.
NORDLUND, E., kapten.
NORDSTRÖM, C. F. T., landshöfding.
NOREN, H. L., disponent.
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NOREN, 'V., juris kandidat.
NORIN, C. A., v. häradshöfding.
NORSTEDT, E., bruksägare.
NYSTRÖM, B. A., amanuens.
NYSTRÖM, 1'1., bankdirek.t~r.

ODENCRANTS, L. A.. , bankdirektör.
ODENRICK, J.'. F.,. grosshandlare.
OLIVECRONA, A., häradshöfding.
OLROG, T., grosshandlare.
OLSSON, A. F. N., advokat.
OXENSTIERNA, B..G., grefve, advokat.
OXENSTIERNA, E., grefve, öfverste.

PALM, L, bankdirektör.
PALMJER, C. W., f. d. bruksägare.
PALME, G., juris studerande.
PALME, INGEGERD, fil. magister.
PAL~E, L., ingenjör.
PALME, S. T., direktör, leda'J7~ot af 1·edaktions-

kommitten.
PALMGREN, H., regeringsråd.
p ALMQVIST, G., direktör.
P AI.JMSTJERNA, E. K., friherre, kapten.
PAUES, E. W., fil. och jur. kandidat, e. o. hof-

rättsnotarie.
PETERSENS, H. AF, f. d. kansliråd.
PETERSSON, A., fil. doktor.
PEYRON, L., grosshandlare.
PHILIPSON, ~L, bankdirektör.
PHILIPSON, W., v. häradshöfding.
PHRAGMEN, E., f. d. professor, direktör.
PRINTZSKöLD, O., förste hofmarskalk.
PRIPP, L., v. häradshöfding.

RABE, P. R., v. häradshöfding.
RAMEL, F., friherre, kabinettssekreterare.
RAMSTEDT, V., grosshandlare.
RAPHAEL, A., fil. doktor.
RAPPE,' O. L., friherre, omb'udsman.
REHBINDER, H., friherre, f. d. kommerseråd.
RETTIG, G., generalkonsul.
RETTIG, H., kansliråd.
REuTERs,\vÄRD, G., löjtnant.
REUTERSWÄRD, W., t. f. kanslisekreterare.
RIBBING, G~, häradshöfding.
RIBEN, K. A., v. häradshöfding.
RICHERT, J. G., professor.
RICHTER, F., förste intendent.
RINMAN, C., bruksägare.
RISING, H., kontorschef.
ROMAN, A. J., ingenjör.
Roos, A., häradshöfding.

Roos, O. 'V., byråchef.
ROSEN, G. VON, grefve; hofrätts.råd.
ROSMAN, H., fil. doktor.
RUBEN, G., bankdirektör.'
RUBEN, L. 1\1., bankdirektör.
RUBENSON, L., f. d. disponent.
RYSTEDT, C. G., civilingenjör..

SACHS, J., direktör.
SAHLIN, Ivl., landshöfding.
SALANDER, N., banktjänsteman.
SAMSON, E., direktö~.

SAMZELIUS, W., juris kandidat.
SANDEBERG, F. AF, kontorschef.
SANTESSON, H .., v. hiiradshöfding.
SCHED~N,'E., bankdirektör.
SCHNELI.J, C., grosshandlare.
SCHOTTE, P. A. V., landssekreterare.
SCHUl\fACHER, C. W., fabrikör.
SCHUMACHER, G. W., amanu"ens.
SCHUMACHER., G. W., kontorist.
SCHUMACHER., J. W., ingenjör.
SCHUMBURG, R., f. d. konsul.
SCHWER.IN, W. G. VON, friherre, godsägare.
SCHÖNl\fEYR, G., juris kandidat.
SEBARDT~ C. 'V., hofapotekare.
SEGERSTRÖl\f, HJ., fondmäklare.
SETH, P. VON, justitieråd.
SETTER'NALL, A., kapten.
SIDENBLADH," E., f. d. öfverdirektör.
SJLFVERSCHIÖLD, O., friherre, godsägare.
SILFVERSWÄRD, E, revisor.
SJÖDAHL, J., grosshandlare.
SJÖSTRAND, E., fil. doktor.
SKARSTEDT, S. A., justitieråd.
SKOGMAN, K., friherre, kanslisekreterare.
Sl\IERLING, G. W., v. häradshöfding.
SMITH, C. G., ingenjör.
S:MJTH, O., fil. doktor.
SOHLMAN, H., redaktör.
SOMMELIUH, M., direktör.
SPARRE, G., grefve, t. f. advokatfiskal.
SPARRE, N. G. A., grefve, godsägare
STAElI VON HOLSTEIN, A., friherre, adjungerad

ledamot i k. Svea hofrätt.
STARCR, A., generalkonsul.
STEDT, C.A., f. d. ryttmästare.
STEDT, N., afdelningschef.
STERKY, C. E., krigsråd.
STJERNBERG, N. F., professor.
STJERNSPETZ, H., major.
STOCKENBERG, J., v. häradshöfding.
STOCKMAN, G., grosshandlare.
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STOLPE, C. ~1. G., direktör.
STRANDBERG, G., fondmäklare.
STRIDSBERG, E., fil. doktor.
STUART, J., f. d. riddarhussekreterare.
STÅLFORS, H., lektor.
SUNDBE~G, E., amanuens.
SUNDBÄRG, G., professor.
SWARTLING, A., disponent.
SWARTLING, J., direktör.
SVEDBERG, e., grosshandlare.
SVEDBERG, O. J., grosshandlare.
SVEDELIUS, A. G., f. d. landshöfding.
SVENSEN, E., skriftställare.
SYBERG, F., vicekonsul.
SYDOW, R G. VON, bankdirektör.
SYDO'V, HJ. VON, v. häradshöfding.
SYDO"', O. VON, expeditionschef.
SÖDERBAUM, B., bankdirektör.
SÖDERBERG, B., bokhandlare.
SÖDERBERG, J. E., förste aktuarie.
SÖDERBERG, K. G., fil. doktor.
SÖDERBERG, O. A., grosshandlare.
SÖDERLIND, G., byråchef.
SÖRENSEN, N. G., grosshandlare.

i'AMM, A., f. d. kontrolldirektör.
TAMM, e., hofintendent.
TAM}'f, e. G. A., friherre, f. d. öfverståthålIare.
TAMM, H. S., godsägare.
TERSERUS, E., ledamot i k. bankinspektionen.
THEMPTANDER, H., juris kandidat, amanuens.
THIEL, A., grosshandlare.
'1'HIEL,· E., bankdirektör.
THULIN, e. G., generalkonsul.
THURESSON,-_E., ingenjör.
TIGERSCHIÖLD, H., kansliråd.
TILLBERG, K., v. häradshöfding.
rrJERNBEEG, B. A., bankdirektör.
TONDEN, A., amanuens.
TRANCHELL, e., direktör.
TRANCHELL, e. F., ingenjör.
TREFFENBERG, E., e. o. hofrättsnotarie.
1'ROILIUS, e. R., v. häradshöfding.
TÖRNEBLADH, e., juris kandidat, kanslist.
TÖRNEBLADH, R., f. d. lektor.

ULRICH; e. J.,~auditör.

'TERSTEEGH, A. N., bruksägare.
VOGT, P. B., envoye.

WACHT},fEISTER, H. H:SON, grefve, general-
.direktör.

WADSTEIN, T., bankokommissarie.
WAHLIN; C. A.., grosshandlare.
WAHLIN, C. A., kanslisekreterare.
WALDENSTRÖM, J., advokat.
W ÅLENTIN, I., direktör.
WALLENBERG, A., ryttmästare.
'VALLENBERG, G. O., envoye.
WÄLLENBERG,. K., bankdirektör.
WALLENBERG, M., ·v. häradshöfding, ledamot

af ?·edalctionslcommitten.
WALI.lENBERG, O., kapten.
WALLENBERG, V., ingenjör.
WALLROTH, K. A., myntdirektör.
WEBER, C. A.; bankofullmäktig.
WERNER, F., dockmästare.
WESTMAN, C. G., legationssekreterare.
WESTRING, H. G., f. d. justitieråd.
WICKSELL, K., professor.
WIDEEN, A. R., kassör.
WIKSTRÖM, C., grosshandlare.
VVIKSTRÖM, P., grosshandlare.
WILLBORG, W. R., kapten.
WINBORG, T., fabriksidkare.
WÅHLIN, S., kammarrättsråd.

ZETHELIUS, E. G., f. d. kan·slisekreterare.
ZETHELIUS, F., kansliråd.
ZETHRJEUS, A. H., fondnläklare.
ZETTERLUND, C. R., kontorschef.

ÅKERHIEL:M:, L., friherre, president.
ÅKERLUND, E., godsägare.
ÅKERMAN, R., f. d. generaldirektör.
ÅSTRÖM, A., disponent.
ÅSTRÖM:, A., docent.

ÖHMAN, E., grosshandlare.
ÖHMAN J:OR, E., bankir.
ÖRTENBLAD, T., direktör.
ÖSTBERG, G. F., riksgäldsfullmäktig.
ÖSTBERG, J., kammarrättsråd.
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