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REMISSVAR PÅ SOU 2009:65 ”MODERNISERADE SKATTEREGLER FÖR
IDEELL SEKTOR”
Svenska Filminstitutet har tagit del av betänkandet ”Moderniserade skatteregler för ideell
sektor” och vill härmed inkomma med följande yttrande.
Svenska Filminstitutet välkomnar en modernisering av rådande skatteregler. Förslaget
synes innebära förenklingar mellan olika former av ideella organisationsformer.
Filminstitutet vill dock påpeka att det vore önskvärt med ett klargörande ifråga om
återföring av gjorda skattemässiga värdeminskningsavdrag vid försäljning av fastighet.
Enligt nuvarande regelverk och praxis är Svenska Filminstitutet inte skattskyldigt för
kapitalinkomst vid en eventuell försäljning av stiftelsens fastigheter, så länge man
uppfyller kraven för inskränkt skattskyldighet. Förslaget innebär ingen förändring
därvidlag.
Filminstitutet är heller inte skyldigt att återföra eventuellt gjorda skattemässiga
värdeminskningsavdrag till beskattning vid en fastighetsförsäljning. Med det nu lagda
förslaget är det dock oklart om så fortsatt kommer att vara fallet. Det framgår inte helt
tydligt av förslaget om återföring av värdeminskningsavdrag kommer att beaktas vid
beräkning av kapitalvinst, eller om det i stället ska betraktas som en rörelsevinst, för
vilket stiftelsen ska vara skattskyldigt.
Enligt stiftelseförordnandet får stiftelsen inte avyttra fastigheten Stockholm Tre Vapen 1,
Filmhuset, utan regeringens tillstånd. Om fastigheten säljs ska intäkterna användas för
stiftelseändamålet, det vill säga framför allt som stöd till produktion av svensk film. En
förändring av förutsättningarna för en försäljning av Filmhuset förutsätter permutation
av stiftelseförordnandet.
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Övriga av stiftelsen innehavda fastigheter får säljas efter beslut av stiftelsens styrelse.
Stiftelseförordnandet uppställer inget krav på användningen av de intäkter som en
försäljning av övriga fastigheter ger upphov till.
Det förefaller, med tanke på de förutsättningar som uppställs i stiftelseförordnandet,
rimligt att återförande av skattemässiga värdeminskningsavdrag vid en eventuell
försäljning av stiftelsens fastigheter, framför allt Filmhuset, inte ska betraktas som
rörelseintäkt, utan i stället ingå i beräkning av kapitalvinst.
I övrigt har Svenska Filminstitutet inga synpunkter på förslaget.
I detta sammanhang vill Svenska Filminstitutet dock ta tillfället i akt och begära ett
klargörande ifråga om eventuell uttagsbeskattning av stiftelsers eget användande av egen
fastighet i ideell verksamhet. Utredningen berör inte frågan, men här kan diskuteras om
det fiktiva hyresvärdet ska ses som en fastighetsinkomst som har naturlig anknytning till
det allmännyttiga ändamålet eller inte.
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