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Förändrad beskattning för skattefinansierade lånedatorer och fortsatta
erbjudanden av lånedatorer till anställda
Ärendet
Regeringen har i budgetproposition föreslagit förändringar för beskattning
av lånedatorer. Om riksdagen beslutar enligt regeringens förslag slopas
skattefriheten för lånedatorer från och med 1 januari 2007.
Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslås besluta
att

fortsätta erbjuda tillsvidareanställda eller legitimerade läkare inom
förvaltningsdelen av landstinget en lånedator.

att

de ökade kostnaderna för arbetsgivaravgiften på lånedatorer för
befintliga avtal, belastar respektive verksamhet inom
förvaltningsdelen av landstinget.

att

att inte kompensera verksamheterna för de ökade kostnaderna.

att

bruttolöneavdraget för den anställde beräknas exklusive moms inom
förvaltningsdelen av landstinget.

Bakgrund
Regeringen har i budgetproposition föreslagit förändringar för beskattning
av lånedatorer. Om riksdagen beslutar enligt regeringens förslag slopas
skattefriheten för lånedatorer från och med 1 januari 2007. Förslaget innebär
att den anställde som har en lånedator kommer att beskattas för denna
förmån med ett schablonbelopp på 2400 kronor per år. Den anställdes
kostnad för lånedatorn kommer att öka med den skatt som skall betalas på
beloppet. Det innebär ca 770 – 1250 kronor per år beroende på vilken
marginalskatt den anställde har.
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Arbetsgivarens kostnad kommer också att öka eftersom arbetsgivaravgift
skall betalas på värdet av förmånen med f n 32,28 %. De föreslagna skatteförändringarna gäller för samtliga befintliga avtal om lånedatorer från och
med 1 januari 2007. De befintliga avtalen om lånedatorer medför ökade
kostnader för SLL koncernen med dess förvaltningar och bolag på cirka 12
miljoner kronor totalt för perioden 2007 tom 2009.
Sveriges Kommuner och Landsting, SKL har i ett PM redovisat de
skattemässiga konsekvenserna av förslaget för kommunsektorn. Deras
beräkningar visar att de tillkommande arbetsgivaravgifterna täcks teoretiskt
av de ökade skatteintäkter som den införda schablonskatten medför för varje
kommun. Den ökade skatteintäkten för varje anställd täcker ca halva arbetsgivaravgiften då kommunalskatten fördelas mellan kommunsektorns två
parter, men det uppstår ytterligare skatteintäkter från lånedatorer som härrör
från privata och statliga arbetsgivare. Något motiv för att ta ut den ökade
kostnaden av den anställde föreligger därmed inte för landstinget.
Den föreslagna förändringen av skattereglerna ändrar inte det nuvarande
systemet att de anställda genom ett bruttolöneavdrag själva huvudsakligen
finansierar arbetsgivarens kostnad för lånedatorerna. För förvaltningsdelen
av landstinget, där bruttolöneavdragen beräknas exklusive moms, gäller som
hittills att momsen återfinns i kommunkontosystemet. De flesta av landstingets bolag subventionerar momsen så att bruttolöneavdraget beräknas
exklusive moms, då denna inte är avdragsgill för bolag.
För befintliga avtal föreslås de ökade kostnaderna för arbetsgivaravgiften,
på värdet av förmånen, bäras av respektive verksamhet inom förvaltningsdelen av landstinget. För bolagen beslutar respektive styrelse om bolaget
skall bära kostnaden för den tillkommande arbetsgivaravgiften. Ur personalpolitisk synpunkt är en likartad behandling att föredra inom hela SLL
koncernen. Någon särskild kompensation för de ökade kostnaderna för
verksamheterna kommer inte att utgå.
SLL koncernen har sedan 1999 erbjudit skattefria lånedatorer till anställda.
Syftet var då att öka IT kunskaperna för de anställda och speciellt de
grupper inom vården som inte hade tillgång till en dator på arbetsplatsen.
Det ursprungliga motivet kvarstår fortfarande även om IT kunskaperna ökat
under de år som gått. Det finns fortfarande grupper av anställda inom SLL
som saknar tillgång till en egen dator på arbetsplatsen. SLL koncernen
kommer därför att fortsätta erbjuda tillsvidareanställda eller legitimerade
läkare en lånedator.
Landstingsstyrelsens beslut gäller under förutsättning av att riksdagen
beslutar enligt regeringens förslag om att skattefriheten upphör from 2007
för lånedatorer.
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