SkU 1984/85:33
Skatteutskottets betänkande
1984/85:33
om bolagsskattesatsen vid 1985 års taxering (prop. 1984/85:112)
Propositionen
Regeringen (finansdepartementet) föreslär i proposition 1984/85: 112 en
ändring i övergångsbestämmelserna till 1983 års lagstiftning om sänkt
bolagsskattesats. Ändringen innebär att aktiebolag med kalenderår som
räkenskapsår vid 1985 års taxering för tillämpa skattesatsen 32 % iiven om
bolaget för någon del av sin verksamhet har ett beskattningsår som påbörjats
före den I januari 1984.
Lagförslaget har följande lydelse.

Förslag till
Lag om ändring i lagen (1947: 576) om statlig inkomstskatt
Härigenom föreskrivs i fråga om lagen ( 1947: 576) om statlig inkomstskatt att övergångsbestämmelserna till lagen ( 1983: 984) om iindring i
nämnda lag skall ha nedan angivna lydelse.

N111·arande

lydc/.~e

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1984 och tillämpas första
gången vid 1985 ftrs taxering. Äldre
bestämmelser ~kall dock alltjämt
tillämpas vid 1985 års taxering i fråga om skall skyldiga som dä taxeras
för beskattnings[1r som har påbörjats före den 1 januari 1984.

F1Jrt'.1'/ugl'll lydelse
Denna lag 1 triider i kraft den 1
januari 1984 och tillämpas första
gängen vid 1985 ärs taxering. Äldre
bestämmelser skall alltjiimt tillämpas vid 1985 års taxering i fråga om
skattskyldiga som dft taxeras för
beskattningsilr som har påbö1jats
före den I januari 1984, dock ej 0111
det hoks/111 som ligger rill grund.fi"ir
raxeri11ge11 a1·ser eu riikenskapstlr
som har pilhii1jat.1· <'./ter 11tgä11ge11
<Il'

tir

1983.

Denna lag" trädt.!r i kraft dagen efter dt::n dag. Ja lagen enligt uppgift på
den har kommit ut fran trycket i Svensk författning-.samling.

I

('J83:'J~-I.

' 19H~: 000.

I Rihdagm 1984185. 6 .rnml. Nr 33

SkU 1984/85:33
Utskottet
Utskottet. som inte funnit anledning till erinran till regeringens förslag,
hemställer
att riksdagen med bifall till proposition 1984/85: 112 antar det vid.
propositionen fogade förslaget till lag om ändring i lagen
(1947:576) om statlig inkomstskatt.
Stockholm den 12 februari 1985
På skatteutskottets vägnar
RUNE CARLSTEIN

Närvarande: Rune Carlstein (s). Stig Josdson (c), Olle Westbcrg (s), I Jagar
Normark (s), Ingemar Hallcnius (c), Egon Jacobsson (s). Karl Björzen (m).
Kjell Johansson (fp). Lars Hedfors (s), Anna Lindh (s), Ewy Möller (m).
Bruno Poromaa (s), Gunnar Hökmark (m), Erkki Tammenoksa (s) och
Bengt Wittbom.
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