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Juridiska fakulteten vid Uppsala universitet har genom remiss anmodats att
yttra sig i rubricerat arende. Fakultetsnamnden far harmed 1amna folj ande
synpunkter.

1. Inledning
Forslaget innebar i korthet att belopp som betalas ut till medlemmar som ar
fysiska personer och som overstiger inbetalda eller genom insatsemission
tillgodoforda medlemsinsatser ska behandlas som lon och arbetskooperativet
far gora avdrag for motsvarande belopp, som foreslas vara socialavgiftsplik-
tigt.

For utbetalningar till juridiska personer och fysiska personer som bedriver
naringsverksamhet och har sin andel i naringsverksamheten ska det overskju-
tande beloppet enligt forslaget behandlas som utdelning.

I ett forslag till ny lag om ekonomiska foreningar som behandlades vid ett
remissmote den 17 maj 2017 foreslas ett nytt forfarande for upplosning av en
ekonomisk forening utan foregaende likvidation. Forfarandet benamns "for-
enklad avveckling". I promemorian lamnas forslag pa forandringar i skatte-
reglerna med anledning av detta, som innebar att forenklad avveckling far
samma konsekvenser som likvidation, Utover detta foreslas en andring ayse-
ende reglerna om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsdata-
bas.

2. Beskattningskonsekvenser av "forenklad avveckling" m.m.
Fakultetsnamnden tillstyrker forslaget att beskattningskonsekvenserna vid
forenklad aweckling ar desamma som vid likvidation. Fakultetsnamnden
tillstyrker ocksa forslaget att avyttringstidpunkten knyts till tidpunkten for att
beslut om forenklad avveckling forlaggs till tidpunkten nar beslutet vinner
laga lcraft, Fakultetsnamnden delay dessutom den syn pa naringsbetingade
andelar, skalbolagsbeskattning, ayskattning i investmentbolag, tonnagebe-
skattning och beskattningsbar kapitalvinst och kapitalvinstberakning som
fors fram i ut~edningen och de andringar i inkomstskattelagen som foreslas
med anledning av detta. Dartill delay Fakultetsnamnden

3. Utbetalningar fran arbetslcooperativ
Enligt forslaget ska utbetalningar till fysiska personer som overstiger med-
lemsinsatsen beskattas som inkomst av tjanst, forutsatt att de inte ar s.k. in-
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forallt att de all~a fiesta medlemmarna utfor arbete at foreningen, som an-
stallda eller pa annan grund, att det finns en risk for inkomstomvandling om
utbetalningarna kapitalbeskattas och att en enskild medlem aldrig kan vara
saker pa att fa tillbaka det som han eller hon "satt ad' genom att sanka sin
lon. Nagra motargument fors inte fram. Ett av argumenten, att medlemmen
rote kan vara saker pa att fa tillbaka det han eller hon satt av genom att
minska sin lon talar enligt Fakultetsnamnden for att nagon inkomstomvand-
ling rote kommer att ske. For detta talar ocksa att medlemmen mycket val
kan ha den lon som erhalls fran arbetskooperativet som huvudsaklig forsoij-
ning. I ett sadant fall ar det rote troligt att nagon inkomstomvandling sker.
Aven for en medlem som utfor arbete at kooperativet kan en vardetillvaxt
bero pa andra faktorer an medlemmens arbetsinsats, t.ex. pa grund av den
allmanna konjunkturen. I dessa fall ar det rote motiverat att beskatta utbetal-
ningen som inkomst av tjanst. Inte Keller i de fall som lonen som erhalls fran
kooperativet ar marknadsmassig ar det motiverat att behandla utbetalningen
som inkomst av tjanst. Fakultetsnamndens uppfattning ar, mot bakgrund av
det anforda att det finns skal att overvaga om utbetalningar som overstiger
medlemsinsatsen ska beskattas pa annat satt an som inkomst av tjanst. Pa
grund av svarigheterna att avgora vilka utbetalningar som har respektive rote
har sin grund i medlemmens arbetsinsats ar det Fakultetsnamndens uppfatt-
ning att nagon metod for fordelning mellan inkomst av tjanst och ands in-
komster rote bor inforas, utan att utbetalningarna antingen beskattas som
inkomst av tjanst eller kapital.

Nay det galley enskilda naringsidkare foreslas i promemorian att utbetalning-
ar over den nominella medlemsinsatsen rote ska ses som lon, utan som utdel-
ning. Detta innebar, enligt Fakultetsnamnden, en neutralitetsbrist i forhal-
lande till anstallda i och sadana som hay osjalvstandiga uppdrag fran koope-
rativet. Pa samma satt som for de sistnamnda kan en utbetalning over den
nominella medlemsinsatsen bero pa att naringsidkaren utfort arbete for koo-
perativet. I ett sadant fall boy inkomsten enligt Fakultetsnamndens uppfatt-
ning beskattas som inkomst av naringsverksamhet. Av samma skal som for
en anstalld eller en osjalvstandig uppdragstagare kan dock en sadan utbetal-
ning ha annan grundan utfort arbete. Sammantaget ar det Fakultetsnamndens
uppfattning att utbetalningar till anstallda, osjalvstandiga uppdragstagare och
enskilda naringsidkare av neutralitetsskal boy behandlas pa samma Batt.

Forslag till yttrande i detta arende hay upprattats av docent Jan Bjuvberg.
Yttrandet hay pa delegation avgivits av Juridiska fakultetens dekanus, profes-
sor Mattias Dahlberg.

Mattias Dahlberg
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