
Skatteutskottets betänkande 

1984/85:62 

om beskattning av konvertibla skuldebrev och optionslån (prop. 
1984/85:193) 

Sammanfattning 

Utskottet tillstyrker de förslag som har lagts fram i proposition 1984/85: 193 

rörande realisationsvinstbeskattningen av konvertibla skuldebrev och 

optionsrätter. m. m. och avstyrker föreliggande motioner i dessa frågor. 

I tre reservationer yrkas bifall till motio_nsvis framställda yrkanden rörande 

konvertibla skuldebrev som redan har emitterats. avdragsrätt för s. k. 

kapitalrabatt vid emission av optionslån och förmögenhetsbeskattningen av 

optionsriitter till OTC-aktier. 

Propositionen 

Regeringen (finansdepartementet) föreslår i proposition 1984/85: 193 att 

riksdagen antar vid propositionen fogade förslag till 

I. lag om ändring i kommunalskattelagen (1928:370). 

2. lag om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt, 

3. lag om ändring i lagen (1947:577) om statlig förmögenhetsskatt. 

I prorositionen föreslas att konvertibla skuldebrev och optionsrätter 

skall rcalis::ttionsvinstbeskattas enligt aktievinstreglerna !evig beskatt

ning). Detsamma föreslås gälla iiven för företrädesriitter att tt:ckna ett 

konverterings- eller optionslån. För skuldebrev utgivna i optionslån före

slfrs ingen iindrad beskattning. Sådana skuldebrev skall därför alltjiimt 

beskattas enligt besti1mmelserna för annan lös egendom än aktier. 

Vid utgivning av optionslån skall cmissionspriset fördelas sti att skulde

brevet åsiitts sitt marknadsviirde vid emissionstillfället och optionsriitten 

det restaande viin.let. Någon motsvarande fördelning av emissionspriset 

för ett konvertibelt skuldebrev skall inte göras. En aktieägares företr~ide~

rätt att teckna ett konve~terings- eller optionslån skall anses anskaffad för 

0 kronor. 

Utnyttjandet av t:n företrädes-. konverterings- eller optionsrätt skall inte 

utlösa realisationsvinstbeskattning. I konsekvt:ns med detta anknyts ingen 

anskaffningstidpunkt till ett sådant tillfalle. Anskaffningstidpunktcn far i 

stiillet r~iknas tillbaka till tidpunkten för förvärvet av det ursprungliga 

värdepapperet i emissionen. Pfa s;i s;itt fört.ex. anskaffningstidpunkten för 

en aktie. som förv;irvats med stöd av en inköpt optionsr;itt. bestämmas till 

dagen för köpet av ortionsrätten. Deltar en aktieägare i en emission av ett 

konverterings- eller optionsli\n med stöd av en företrädesriitt. som grundas 
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pil innehav av en aktie (rnoderaktiel i det emitterande bolaget. for anskaff

ningstidpunkten pil motsvaramk siitt riiknas tillbaka till tidpunkten för 

förviirvet av moderaktien. 

Avdrag för realisationsförluster pil företrädesrätter. konvenibla skulde

brev och optionsriitter skall medges i samma omfattning som giiller för 

andra vlirdepapper. bortsett fritn premieobligationer. 

Optionsrätter som omsätts pil kapitalmarknaden föreslås bli förmögen

hetsbeskattade. Som viirde skall tas upp marknads värdet. 

Som tidpunkt för ikraftträdandet föreslås den I juli 1985. Har ett konver

tibelt skuldebrev vid ikrafttriidandet innehafts i fem ;tr eller mera fiir som 

anskaffningskostnad tas upp skuldebrevet~ marknadsviirde vid ikraftträ

dandetidpunkten. De nya bestämmelserna .lim förddning av emis~ionspri

set tillämpas inte i fdga om optionslån som tecknats före den I juli 1985. 

I propositionen föresl{1s vidare att Stiftelsen Småförctagsfonden fr.o.m. 

1985 ärs taxering befrias frän skattskyldighet för förmögenhet och all 

annan in.koms! iin inkomst av fastighet. 
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Lagförslagen har följande lydelse. 

Förslag till 

Lag om ändring i kommunalskattelagen (1928:370) 

Härigenom föreskrivs i fråga om kommunalskattelagen ( 1928: 370) 
dels att 35 * 3 mom .. 53 ~ I mom .. punkterna 2 b och 4 av anvisningarna 

till 36 * samt punkterna 4 och 4 a av anvisningarna till 41 § skall ha nedan 
angivna lydelst:. 

dds att övergångsbestämmelserna till lagen t 1984: l060J om ändring i 
kommunalskattelagen skall ha nedan angivna lydelse. 

dels att i anvisningarna till 35 ~ skall införas en ny punkt. 9. av nedan 
angivna lydelse. 

3'i ~ - ~ 

3 mo m. 1 Realisationsvinst på 
grund av avyttring av aktie, an -
del i aktiefond. delbevis 
eller teckningsriitt till ak
tie elt'cr andel i ekonomisk 
förening eller i handelsbo-
1 ag eller annan rättighet som iir 
jämförlig med här avsedd andclsrätt 
eller aktie iir i sin helhet skatteplik
tig. om den skattskyldige innehaft 
egendomen mindre än tvii tlr. För 
vissa aktier och andelar tillämpas 
bestämmelserna i 3 a mom. 

3 mo m. Realisationsvinst pä 
grund av avyttring av aktie. an -
del i aktiefond, delbevis 
eller teckningsrätt till ak
tie eller andel i ekonomisk 
förening eller i handelsbo-
1 ag eller annan rättighet som är 
jiimforlig med här avsedd andelsrätt 
eller aktie är i sin helhet skatteplik
tig. om den skattskyldige innehaft 
egendomen mindre än två år. Det
samma gii//er realisatio11sri11.1/ 1·id 
m·y11ri11g ll\' ko 111· c r I i h cl I 
sk 11Idehrc1• . o p tio 11.1rii11 c 1-
/ c r f ii r e t r ii de sr ii 11 t i Il t e c k -
11i11g 111· ko111·ertihe/t sk11/
clchr1·1· eller .1·k11/Jchre1· 
f<irc11111 mecl optio11sriit1 . 
. Il.led optionsriifl m·s,·s riitt till l1\'

tcl'k11i11g eller kiip 11\' uktic som h/i-
1·i1 111flis1 i .fi"jrening med sk11/d1·
hr1'\'. För vissa aktier och andelar 
tilbmpas bestämmelserna -~ a 
mom. 

Avyttrar skattskyldig egendom som avse.~ i detta momen1 och som den 
-,kattskyldige innehaft t\'fl ;1r eller mera, ~lr 40 procent av vinsten skatte
pliktig. Frän sammanlagda beloppet av skattepliktig realisationsvinst enligt 
detta stycke under ett heskattningS:lr. minskat med avdragsgill del a\· 
förlu~r vid a\'yttring samma {I!' a\' egendom som avses i detta stycke. äger 
skattskyldig iltnjuta ~1vdrag med 3 000 kronor. Har den skattskyldige under 
heskattnings;\ret varit gift och levt till-,ammans med sin make. f~lr s<\dant 
avdrag [1tnjutas för dem båda gemensamt med 3 000 krnnor. I intet fall för 
dock skattskyldig f1tnjuta avdrag med högre hdopp än som svarar mot 
sammanlagda beloppet av skattepliktig realisationsvinst enligt detta stycke 
minskat med avdragsgill del av forlust som nyss niimnts. 

l * Riksdagen 1984185. 6saml. Nr62 



SkU 1984/85:62 4 

N111·11ra11de lydl'lsc Före.1/ai:en lydelse 

Kan tillämpning av föregående stycke antas hindra strukturrationalise
ring som'är önskviird fr{in allmiin synpunkt, kan regeringen eller myndig
het som regeringen besUimmer medge befrielse diirifrån helt eller delvis. 
om företag som beriirs av strukturrationaliseringen giir framställning om 
detta senast den dag avyttringen sker. 

Har egendl)m som avses i detta moment avyttrats genom sådan tvimgs
flirsiiljning som anges i 2 * första stycket 1 l lagen ( 1978: 9701 om uppskov 
med beskattning av realisationsvinst. är - oavsett tidpunkten för förviirvet 
- endast 40 procent av viföten skattepliktig. 

Bestiimmelsen i 2 nwm. tredje stycket iiger motsvarande tillämpning pil 
egendom Sll!TI avses i detta moment. 

Har fastighet övalätits pil aktie
bolag. handelsbolag eller ekono
misk förening genlJll1 fång pä vilket 
lagfart sökts dter den 8 november 
196 7 av någon ande över bolaget 
dl er föreningen. ber:iknas skatte
pliktig '>Om har ett h<:stiimmande in
llytrealisationsvinq vid hans 
a\'yttring av aktie eller andel i bola
get eller fiireningen Sllm om avytt
ringen avsett mot aktien eller ande
len warande andel av fastigheten. 
Vad nu sagts Lir inte föranleda all 
skattepliktig realisatillllsvinst be
r:iknas liigre eller att avdragsgill 
n.:ali~atill!1sförlu•;t beriiknas hi.igre 
;in enligt reglerna i detta morn.::nt. 
Best;immelserna i detta ~tycke giil
ler endast lllTI s<idan fastighet utgör 
bolageh eller föreningens viisent
liga tillgiing. De gjJkr dock inte vid 
avyttring av aktie i ~iidant hListads
akti.::bolag eller andel i si'idan bo
stad<.l'lirening som a\'ses i punkt 2 
femll.' st yckct av an\'isningarna till 
38 ~. om avyttringen avser end;1st 
riitt till \'iss eller vissa men ej alla 
bo,tadsliigenheter fastigheten. 
Lika med lagfartsansökan anses an
nan ansiikan hos myndighet om 
viss ~tti;iird med ftht:ropande av · 
fonge~handlingen. Om vinsten vid 
rörs:iljning a\ aktie eller andel p~t 

grund av be,tiimmd-,erna i detta 
stycke beriiknas enligt de regler. 
som g:tlkr for b~·riih.ning av vinst 
vid avyttring <i\' r~1stighet. skall 
a\'yllringen anses ha avsett den nwt 
aktien eller andelen S\'arande ande
len a\· fastighet<:n. 

Har fastighet överliltils p~\ aktie
bolag. handelsbolag eller ekono
misk förening genom fäng pä vilket 
lagfart sl.ikts efter den 8 november 
1967 av niigon som har ett bestiim
mande inllytandc över bolaget eller 
föreningen. ba:iknas skattepliktig 
realisationsvinst vid hans avyttring 
av aktie eller andel i bolaget eller 
föreningen som om avyttringen av
sett mllt aktien eller andelen sva
rande andel av fastigheten. Vad nu 
sagts för inte föranleda att skatte
pliktig realisationsvinst beriiknas 
bgre eller att avdragsgill realisa
tion<.förlust beräknas högre ~in en
ligt reglerna i d.::tta moment. Ue
~tiimrnelserna i detta stycke giiller 
endast om stidan fastighet utgör bo
lagets eller föreningens viisentliga 
tillg<:tllg. De g:iller dock inte vid 
avyttring av aktie i st1dant bostads
aktiebolag eller andel i si.1dan ho
stadsförening som avses i punkt 2 
femte stycket av anvisningarna till 
:;x ~. lim avyttringen avser ~ndast 
r;itt till viss eller vi<,sa men ej alla 
bostadsliigenhetcr i fastigheten. 
Lika med lagfortsansökan anses an
nan ansökan hos myndighet om 
\·iss itlgiird med i1heropande av 
föngeshandlingen. Om vinsten vid 
förs:iljning a\· aktie eller andel pii 
grund av be<.tiimmelserna i detta 
stycke heriiknas enligt de regler, 
som giiller för bcriikning av vimt 
vid ;1vyttring a\ fastighet. skall 
avyttringen anses ha avsett den mol 
aktien eller andelen svarande ande
len av fastigheten. Mol.\\'arwull' 
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N11H1ra11de lydelse 

Avyttrar skattskyldig aktie i ak
tiebolag och finns vid avyttringen 
obt!skattade vinstmedel i bolaget 
till följd av att större delen av dess 
tillgångar före avyttringen av aktien 
överlåtits pli den skattskyldige eller 
annan. skall som skattepliktig reali
sationsvinst räknas vad den skatt
skyldige erhäller för aktien. Vid be
dömande av frågan om överlåtelse 
av större delen av bolagets tillgång
ar ägt rum skall iiven beaktas till
gång i bolaget som inom två år efter 
avyttringen av aktien. direkt eller 
genom förmedling av annan. över
låts på den skattskyldige eller ho
nom närstående person eller på ak
tiebolag. handelsbolag eller ekono
misk förening, vari den skattskyldi
ge eller honom närstående person 
har ett bestämmande inflytande. 
Har överlåtelse av tillgång i bolaget 
iigt rum efter utgången av det be
skattningsår då skattskyldighet för 
realisationsvinst vid avyttringen av 
aktie i bolaget uppkom. skall reali
sationsvinst enligt detta stycke tas 
till beskattning på samma sätt som 
vid eftertaxering för nämnda be
skattningsär. Vad nu sagts äger 
motsvarande tillämpning vid 
avyttring av andel i handelsbolag 
eller ekonomisk förening. Riksskat
teverket för medge undantag från 
detta stycke. om det kan antas att 
avyttringen m· aktie11 eller andelen 

5 

Fijreslagcn lydel.1e 

giil/er 1·ici avyttring m· kom·ertihclt 
skuldehrev som 11tgi1·its eller op
tionsriifl sofll 11zti·i.1ts ai· aktiebolag 
.l'<ifll 1111 sagts. Ilar aktiebolaget 11t
gii·i1 kom·1·rtihla sk11ldchre1· l'ilcr 
11(/ti.1t optio11sriitta skall aktiens. 
sk11ldl'hrn·ets clll'r optit111.1Tiitte11.1 
andel m· .fi1stighl'ten anse.1· 111ot.1Ta
ra aktie11s. sk11ldehrn·ets eller op
tionsriitlcns andel ai· s11111111an a1· 
dds alla aktier i holagct, dels alla 
aktier till vilka de konratihla sk11l
dl'brc1·en kan wbytas och dels alla 
aktier 1·ilka ka1111yteckna.1· med .11iid 
ai· optionsriitterna. 

Avyttrar skattskyldig aktie i ak
tiebolag och finns vid avyttringen 
obeskattade vinstmedel i bolaget 
till följd av att större delen av dess 
tillgångar före avyttringen av aktien 
överlåtits pil den skattskyldige eller 
annan. skall som skattepliktig reali
sationsvinst räknas vad den skatt
skyldige erhåller för aktien. Vid be
dömande av frågan om övaliltelse 
av större delen av bolagets tillgi'tng
ar ägt rum skall även beaktas till
gång i bolaget som inom två iir efter 
avyttringen av aktien. direkt eller 
genom förmedling av annan. över
låts på den skattskyldige eller ho
nom närstående person eller p{1 ak
tiebolag. handelsbolag eller ekono
misk förening. vari den skattskyldi
ge eller honom niirstt1ende person 
har ett bestämmande inflytande. 
Har överlåtelse av tillgång i bolaget 
iigt rum efter utg[mgen av det be
skattningsår dä skattskyldighet för 
realisationsvinst vid avyttringen av 
aktie i bolaget uppkom. skall reali
sationsvinst enligt detta stycke tas 
till beskattning p{1 samma sätt som 
vid eftertaxering för nämnda bc
skattningsf1r. Vad nu sagts äger 
motsvarande till~impning vid 
avyttring dels 11\' k111m·r1iht!lt sk11!
dchre\' som 11tgii·its e//,•r optiu11s
rii11 som 11(/tist.1 m· slld1111t 11ktieho
lag som m·ses i.fi"irsta 111c11i11gc11 m· 
de1111 stycke. dels av andel i han-
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skett i annat syfte än att erhålla 
obehörig förmän vid beskattningen. 
Mot beslut av verket i sådan fräga 
får talan inte föras. 

Avyttrar skattskyldig aktie i ett 
aktiebolag. vari aktierna till huvud
saklig del ägs eller på därmed jäm
förligt sätt innehas - direkt eller 
genom förmedling av juridisk per
son - av en fysisk person eller ett 
fåtal fysiska personer (fåmansbo
lag). till ett annat fåmansbolag. vari 
aktie - din:kt eller genom förmed
ling av annan - ägs eller inom två 
är efter avyttringen vid något tillfäl
le kommer att ägas av den skatt
skyldige eller honom närstående 
person. skall som skattepliktig 
realisationsvinst rLiknas vad den 
skattskyldige erhåller för aktien. 
Lika med aktieinnehav i det bolag. 
som förvärvat aktien. anses den 
skattskyldiges aktieinnehav i ett an
nat fåmansbolag. som inom två år 
efter avyttringen förvärvar stöne 
delen av tillgångarna i något av få
mansbolagen. Har överlåtelse av 
aktie i det förvärvande bolaget eller 
i bolag. som förvärvat större delen 
av tillgilngarna i något av fåmans
bolagen, ägt rum efter utgången av 
det beskattningsår då skattskyldig
hd för realisationsvinst enligt detta 
stycke uppkom får realisationsvins
ten tas till beskattning på samma 
sätt som vid eftertaxering för 
nämnda beskattningsår. Vad nu fö
reskrivits äger motsvarande 
tillämpning i fråga om handelsbolag 
dler ekonomisk förening dler andel 
i sådant bolag eller förening liksom 
teckningsrätt till aktie eller annan 
rättighet jämförlig med aktie. Sker 
avyttringen av organisatoriska eller 
marknadståniska skäl eller förelig
ger andra synnerliga skäl, kan rege
ringen eller myndighet. som rege-
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Fiireslagen lydel.H' 

delsbolag eller ekonomisk förening. 
Riksskatteverket får medge undan
tag från detta stycke. om det kan 
anta~ att avyttringen skett i annat 
syfte iin att erhålla obehörig förmån 
vid beskattningen. Mot beslut av 
verket i sådan fråga får talan inte 
föras. 

Avyttrar skattskyldig aktie i ett 
aktiebolag. vari aktierna till huvud
saklig del ägs eller pä därmed jäm
förligt sätt innehas - direkt eller 
genom förmedling av juridisk per
son - av en fysisk person eller ett 
fåtal fysiska personer (fåmansbo
lag.I. till ett annat fåmansbolag. vari 
aktie - direkt eller genom förmed
ling av annan - ägs eller inom två 
år efter avyttringen vid något tillfäl
le kommer att ägas av den skatt
skyldige eller honom närstäende 
person. skall som skattepliktig 
realisationsvinst riiknas vad den 
skattskyldige erhåller för aktien. 
Lika med aktieinnehav i det bolag. 
som förvärvat aktien. anses den 
skattskyldiges aktieinnehav i ett an
nat fåmansbolag. som inom två år 
efter avyttringen förvärvar större 
delen av tillgångarna i något av fä
mansbolagen. Har överlåtelse av 
aktie i det förvärvande bolaget eller 
i bolag, som förvärvat större delen 
av tillgångarna i något av fåmans
bolagen. ägt rum efter utgången av 
det beskattningsår då skattskyldig
het för realisationsvinst enligt detta 
stycke uppkom får realisationsvins
ten tas till beskattning på samma 
sätt som vid eftertaxering för 
nämnda beskattningsår. Vad nu fö
reskrivits i fråga om l/\'yttring m· 
aktie i.fåmansbolag iiger betrii.ffim
de sådant ho/ag 1111Jts1·arande 
tillämpning i .fi"åga om m·yttring 
dels m· kom·ertihelt skuldebrev el
ler optionsriill, dels m· tecknings
riitt till aktie, dels 11\',f(irctriidrsriilt 
till tffkning l/\' kom·ertibelt skulde
brev eller skuldebrev fiircnat mrd 
optionsriitt vch dels 111· annan rät-
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ringen bestämmer. för siirskilt fall 
medge undantag frän tillämpning av 
detta stycke. 

7 

Fiireslagen lydd.1·e 

tighet jiimförlig med aktie. Bestiim
melsema i dl'lta .1·1vcke iigcr mot
Sl'arande tillämpning ock.1·tl i fråga 
om handelsholag eller ekonomisk 
fiirening och m·yllring a1· andel i 
stldant ho/ag eller sådan J('irening. 
Sker avyttringen av organisatoriska 
eller marknadstckniska skäl eller 
föreligger andra synnerliga skäl. 
kan regeringen eller myndighet. 
som regeringen bestämmer. för sär
skilt fall medge undantag från 
tillämpning av detta stycke. 

Som niirstående person räknas i detta moment föräldrar, far- eller mor
föräldrar. make. avkomling eller avkomlings make. syskon eller syskons 
make eller avkomling samt dödsbo vari den skattskyldige eller någon av 
niimnda personer är delägare. Med avkomling avses jämväl styvbarn och 
fosterbarn. 

53 * 
rn om.~ Skyldighet att erlägga skatt för inkomst åligger så framt ej 

annat föreskrives i denna lag eller i särskilda be~tiimmelser, meddelade på 
grund <iv överenskommelse eller beslut, varom i 7'2 och 73 *~sägs: 

a) fysisk person: 
för tid, under vilken han varit hiir i riket bosatt: 
för all inkomst, som förviirvah inom eller utom riket: samt 
för tid, undt:r vilken han ej varit här i riket bosatt: 
för inkomst av här beliigen fastighet: 
för inkomst av n)relsc. som hiir bedrivits: 
för ~.vlöning eller annan Jiirmedjiimförlig förmån. som utgått av anställ

ning dler uppdrag hos svcnska staten eller svensk kommun: 
för a\'löning eller annan diirmed jiimforlig formfin. som utgi'itt av annan 

anstiillning eller annat uppdrag, i den mån inkomsten uppburits härifrän 
och förviirvats genom verksamhet här i riket: 

för pension enligt lagen ( 1962: 381) om allmän försäkring till den del 
beloppet överstiger 7 500 kronor och för annan ..:rsättning enligt nämnda 
lag: 

för pension pä grund av anställning eller uppdrng hl>S svenska staten 
ell.:r sven\k kommun: 

för belopp. som utgår på grund pv annan pensionsförsiikring än tjänstc
pensitmsförsiikring, om försiikringen meddelats i här i riket bedriven för
säk ringsrörelse: 

för ersiittning enligt lagen I 1954: 243) om yrkesskadeförsäkring eller 
lagen I 1976: 380) om arbchskadcforsiikring och lagen ( 1956: 293) om ersätt
ning <lt smittb~irare samt enligt annan lag eller författning, som utgått till 
niigon vid ~jukdom eller olycksfall i arbete eller pä grund av militärtjänst
goring eller i fall som avses i lagen ( 1977: 265) om statligt personskade
skydd eller lagen ( 1977: 267l om krigs~kadl·ersiittning till sjömiin: 

1 •• Riksdagen 1984185. 6sam/. Nr62 
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för dagpenning frfln erkänd arbetslöshetskassa enligt lagen ( 1973: 370) 
om arbetslöshetsförsäkring och kontant arbetsmarknadsstöd enligt lagen 
( 1973: 3 71) om kontant arbetsmarknadsstöd: 

för timstudiestöd och inkomstbidrag enligt studiestödslagen ( 1973: 349): 
för annan härifrän uppburen. genom verksamhel hiir i riket förviirvad 

inkomst av tjiinst: 
for äte1t'ört avdrag för egenavgifter enligt lagen ( 19~ 1: 691 l om socialav

gifter samt - i den mån avdrag har medgetts för avgifterna - restituerade. 
avkortade eller avskrivna egenavgifter: 

för vinst vid icke yrkesmässig avyttring av fastighet eller rörelse hiir i 
riket eller tillbehör till sådan fastighet dlcr rörelse och av egendom som 
avses i 3.'i ~ 3 a mom. och som innefattar nyttjanderätt till ett hus eller del 
av ell hus här i riket; samt 

för vinst vid icke yrkesmässig 
avyuring av aktier och andelar i sil
danct svenska fliretag som avses i 
punkt 4a av anvi~ningarna till 41 ~. 
om övcrl~ltarcn vid något tillfalk 
under de tio kalenderår som niir
mast föregått det ar d[1 avyttringen 
skedde haft sitt egentliga ho och 
hemvist här i riket eller stadigva
rande vi~tats här: 

hl dödsho: 

för vinst vid icke yrkesmässig 
avyttring dels av aktier och anddar 
i s1\dana svenska företag ~om avses 
i punkt 4a a\' anvisningarna till 
41 *. dds 111· konl"l'rtihla .1k11IJchr<T 

som 11tgii·i1.1 111· s1·e11.1ka aktil'holag 

ol'h dels il\' stld111w il\' .l'l'<'llSka ak

ticho/ag ur_fosw optio11sriit1cr som 

a1·scs i 35 ~ 3 1110111. J('ir.1·1a .1·tYl'k<'t. 

om överbtaren vid nilgnt tillfiille 
under de till kalemkr;ir som niir
mast fliregt1ll det [ir dä avyttringen 
skedde haft sitt egentliga bo och 
hemvist hiir i riket eller stadigva
rande vistats hiir: 

för all inkomst som förviirvats inom eller utom riket. 

Anl'isningar 

till ).'i~ 

9. Skclflt'pliktig reali.1atio11s1·i11st 

dler 11\'dragsgill rca/i.1·urio11.1Ji.irl11sr 

skall i11/l' w1scs uppkomnw. 11iir etl 

ko111·l'nihc/1 sk11ldl'hr<'I' hyrs ut 11101 

en akric <'ila en op1i1111.1rii11 11t11Yll

jas Ji'ir 11.,·1cck11i11g eller kiip ar <'Il 

il/.: I;,_,. 
liar en akticd,i,:ari• med _f;'ir<'lrii

dc.1rii11 11ii grund t11· aktici1111t'lw1·t'I 

Firl'iirrnt i•ff konrerrihl'!r sk11/ifr

hn'1· dia en 0111io11srii11 rill m·
fl'ck11i11g. t111s1·s .1k11ldd1nTet l'ili'I' 

clflfio11sriiffc11 <111s/.:1(fiilll 1·id rid

flilllhlt'll ji'ir .fi'in·iirl'<'f t11· "" akri<'I' 
fhl 1·il/..11 Firc1r,.ii/1'.1rii11,·11 gru11da1.1. 

liar 1111111111 ska11.1kY!dig med F1rc-

1nidcsrii11.fi'in·iin'<1f 1'ff krJ1l\'1'rfihl'i1 

.1/..11/ill'l>f'l'\' eill'r 1·11 or>ti.111sriiff. 
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Fiircslage11 lydefs'e 

<rnses s/.;,11/dehr.·1·(•/ eller optinnsriit
ten 1111sk11.Ui1d 1·id ridp1111k1en ji:ir 
f{)n·iin·et m· .fi'ircrriidcsrätt1•11. 

En aktie, som .fi'irl'ii1Ta/s genom 
111h_\'/l' 111· elt /.;,0111·ertihe/1 s/.;,11/de
hre1· ·l'.fier lilRtlllJ::<'n m·juni 1985 el
ler genom 11.\'/t'd:ni11R eller kiip med 
stiid m· en op1ionsni11. anses an
sk1!1ft11/ i·id dl'!l 1idp1111kr dä sk1tlde
hren•r eller op1i1111sriillen .f('in·är-
1·ars eller. i fi1ll som 111·se.1· i andra 
stYckel. skall a11.1·e.1· 1111ska.f.liuf. 

Ilar 11/h\•/c m· cl/ kom·crtihclt 
sk11/dchre1· skl'll före wg<inRl'll m· 
j1111i 19N5. anses aktil'n fårl'iin·ad i 
och med 111by1et. 

0111 c/t sk1ildehn•1· Ji'irenat med 
e11 oprionsriitr .fi'in'iin·ars genom 
teckning ans1•.1· sk11/dehre1·1·1 an
sk1(f.(at 1·id tidp11nkte•1 _f;'ir tl'Ckning
cn. om·sett om denna skell med 
.\'/,-id 111' en f{'irctriidcsriill eller ej. 

till 36~ 

2 b. 1 Avyttras aktie eller andel i aktiefond och har aktien eller andelen 
innehafts tvfi år eller mera (iildre aktie eller andel). gäller bestiimmelserna i 
andra och tredje styckena. 

Som anskaffningskostnad för äldre aktie eller andel anses i regel den 
genomsnittliga anskaffningskostnaden för samtliga iildre aktier eller ande
lar av samma slag som den avyttrade. beräknat med hänsyn till faktiska 
anskaffningskostnader och intriiffade föriindringar betriiffande innehavet. 

Anskaffningskostnad för iildre aktie. '>Olll iir noterad på börs eller före
mt1I för liknande notering. och för äldre andel i aktiefond fär bestämmas till 
ett hek1pp som motsvarar 2.'i procent av vad den skattskyldige erhåller för 
aktien eller andelen t:fter avdrag för kostnad för avyttringen. Kan den 
skattskyldige göra sannolikt att en beriikning enligt andra stycket leder till 
ett högre belopp, -;kall dock detta högre belopp ansi::s som anskaffnings
kcistnad. 

Avyttras delbevis eller teckningsrätt till äldre aktie, som avses i tredje 
stycket. tillämpas bestiimmelserna i det stycket. Därvid avser andra me
ningen den del av anskaffningskostnaden för aktien. beräknad enligt andra 
stycket, som belöper pii delbeviset eller teckningsriitten. 

Vid avyttring för senare leverans av aktit: som är avsedd att förviirvas i 
anslutning till lc\·cransen (terminsalfärl. skall skattepliktig realisations
vinst anses ha uppkommit. trots att aktien förviirvas efter avyttringen. 
Mohvarande giiller om avyttringrn avsett lånad aktie. som skall [itcrstiillas 
till l:ingivaren genom överlämnande av aktie av samma slag förvärvad i 
an~lutning till cltcrstiillamkt (blankningsaffärl. Vinst eller förlust vid 
hl;111kning~affär skall beräknas som skillnaden mellan vad som erhålls vid 

·' Sena;,tc lydcbc 1'>83: I I l(i. 
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avytlringcn av den lfö1ade aktien llCh anskaffningsko~tnaden för mntsva
rande aktie. som ;:\terstälb till l<ingivaren. Har aktien inte iiterst;illts till 
l:°H1givaren före utgängen av det i"1r. s1'm föl_ier n;irmast efter avyttring..,i1ret. 
skall skillnaden mellan vad den sk~:thkyldige erh;.illit för den avyttrade 
aktien och värdet av motsvarande aktie - beriiknat efter den liigsta betal
kurs eller. om st1dan saknas. den liigsta köpkurs. som noterat> fr;'m avytt
ringsdagen till utg~lngen av sistniimnda i.1r -- anses som skattepliktig reali
sationsvinst. Avdragsgill realisatiunsförlust skall diirvid e.i ansö ha urp
kommit. Om vid återliimnandet av ifri1gavarande aktie denna anskaffats till 
ett pris. som iir lägre iin det ~om beriiknats vid tidigare vinstbe1 iikning. 
skall'skillnaden tas upp som skattepliktig realisationsvinst Lkt i1r di1 akiicn 
il!erstiillts till liingivaren. Har i stiillct förlust uppkommit iir denna all an ... e 
som avdragsgill realisationsförlust. 

Har hiir i riket bosatt skattskyldig förviirvat utliind..,k aktie friin annan 
siidan skattskyldig och samtidigt f;in·ärvat en riittighct all omplacera ak
tien i annan utbndsk aktie lswitchriitl) giiller följande. Kostnad for fiirviir
vet av denna riittighet eller ersi11tning i samband med avvttring av densam
ma skall vid heriikningen av skat!epliktig realisationsvinst eller avdragsgill 
rcalisationsforlu~t i samband med avyttring av den utl:indska aktic:n inte 
inr:iknas i anskaffningskostnaden eller den crh~1llna likviden för aktien. 

Vad i femte och 'jtitte styckena säg-; om aktie g~iller :i\·cn annan egcn
dom som avses i 35 * 3 mnm. 

\'id un·llrinc: 111· <'Il kom·ertiht'/1 
sk11ldehr,T dia <'il 011tio11sril!l. 
sc1111 i1111C'l111fis 11·å 1)r dia 111au 
(i;/dn· k"n1·1•rtihl'i1 .1k11/dchrn· dia 
1ildrc •'f'lio11sriitl.I. hcriik11us a11-

.1k11(1i1i11gskos11wd1•11 lll<'d 11101.11·11-

ra11d,· 1iliii111r>11ini.: 111· undru H_1·ckct. 
A "<'Il trnUe .111·cket giil/cr hc1ri!f~ 
Jilildi' iildre ko111·a1iht'l1 sk11h/,·
hn'I'. som iir noterat {'ä /iiin eller 
Ji"ir1'111äl ji"ir /iknwllle 11ole'ri11g. ol'h 
h1·tri!ffo11d1· iilclre 0111i1•11sriitr. 0111 

riill<'ll 11(1i"ists a1· h<1lug 1·ar.1· uk1i1'r 
1·id a1·vllri11g1·11 111· 11ptic•11.1rii11c11 i1r 
notaad<' /)(1 hiir.1 <'lll'r Ji.irl'miil J;fr 
lik11c111</c 111111·ri11:;. 

/:"11 fiir,·1rliilcsriill till l<'l k11i11g a1· 

k<1111·1·rrihl'i1 sk11h/,·lm'I' t'lia sk11l
de/.>r,·1·Fir1'11at 111cd optio11srii11. 1·il
ke11 gn111d11s p1i uktici11111•h1ff i holu
C:t'l. 11/ISl'.I 1//1.\k1\fli1,/ i//ii/1 /..11\//li/J 

Som a11sk1\ffi1i11gskosr11ud 1;·;r c// 
sk11lcfrhn'I', sc.>111 111gi1·its Jiirc1u1/ 
med 0111io11.1rii11 od1 s1J/nfiil"l'iin·11:s 
,!!<'1111111 recknifig. 11r>f>tus sf.;11f<f,·hn -
\'c/.1 llllll'i'11ild1Tiircfr 1·id _hi!Tiil"l'Cf. 

Som 1111.1ka.f.ii1i11gsko.1t1111d .f("ir 1•11 

<>t>tionll'iitr 1111pws i .1dda111 .f;;I/ 
skill11aci<'11 ll!cilan e111i11io11s1>ri11·t 
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Il 

och 11wrknad.1TiirJet _1;·;r det skulde
hrei· med i·ilket c>ptionsriitten i·ar 
fi'irl'lwd. liar teckningen ske/I med 
stiiJ ai· en _li'irl'lriiJe.1riit1, .10111 .fi'ir
i·iirl'ats genom kiip ella byte, med
räknas i·edcrlaget Fir .fiircträdes
riiflen i 11nsk<!fli1ingskostn11dc11 Fir 
optionsriitten. Bestiimmelserna i 
detta stycke tilliimf){IS inte, om 
teckningen skett .fi'ire utgången m· 
juni 1985. 

Är ett .1k11ldehrn· .fi'irenat med 
.flera optionsriitter skall skillnaden 
mellan emi.1.1ionspriset och mark
nad.1Tiirdet Ji'ir sk1ild1·hrn·et fiirdc
las mellan oprionsriittema med led
ning ai· dems nwrknad.1Tiird1•n. 

4. 4 Avdrag för realisationsförlust, heriiknad enligt punkt 3 ovan, får. om 
inte annat följer av andra dler fjärde stycket, göras från sådan realisations
vinst eller lotterivinst som enligt punkt 5 av anvisningarna till 18 ~ är 
hänförlig till samma förvän·skiilla som förlusten. 

Avdrag för realisationsförlust på grunJ av avyttring av premieobliga
tioner. som har utfärdats här i riket, får göras endast frän realisationsvinst 
som har uppkommit vid avyttring av siidana premieohligationer. Har de 
med förlust avyttrade premieobligationerna utfärdats år 1980 eller tidigare, 
för dock avdrag för förlusten göras hven från realisationsvinst vid avyttring 
av 

a) sädan aktie i svenskt aktiebolag som vid tidpunkten för avyttringen av 
aktien är inregistrerad vid Stockholms fondhörs och 

bl andel i sådan svensk aktiefond som. vid ingången av det år dft andelen 
avyttras. till minst två tredjedelar best;ir av vid Stockholms fondhörs 
inregistrerade aktier i svenska aktiebolag. 

Avdrag för realisationsförlust skall i första hand göras frtrn den realisa
tionsvinst eller lotterivinst som är hänförlig till samma beskattningsår som 
realisationsforlusten. Har en förlust inte kunnat utnyttjas för avurag 
niimnda heskattningsiir. rilr avdrag för förlusten göras ett senare beskatt
ningsår. uock senast sjiitte beskattnings~lret efter det till vilket förlusten är 
hänförlig. En på detta sätt förskjuten realisationsförlust för dras av endast 
mot den realisationsvinst eller lotterivinst som det senare beskattningsåret 
[1terstttr sedan avdrag har gjorts för de realisatioföförluster som är hänför
liga till det året. 

A l'drag medges ej .fi'ir förlust vid 
m·yffring m· ett sk11ldehre1· som ut
givits i.fi'irening med optionsriitt till 
nyteckning eller kiip m· aktier, om 
cll'yllringen inre också in11eji111ar l'fl 
öi·erldtelsc ai· oprionsriitten. 

4 Senaste lydelse 1985: 74. 
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till 41 * 
4. 5 I fråga om annan förvilrvs

källa iin jordbn1ksfastighet. annan 
fastighet varav inkomsten beräknas 
enligt bokföringsmässiga grunder 
eller rörelse gäller såsom allmän re
gel, att inkomst skall anses hava 
åtnjutits under det år, då densamma 
från den skattskyldiges synpunkt är 
att anse såsom verkligen förviirvad 
och till sitt belopp känd. Detta är 
framför allt förhållandet. då in
komsten av den skattskyldige upp
burits eller blivit för honom till
gänglig för lyftning eller. såsom i 
fråga om bostadsförmån och andra 
förmåner in natura. då den på annat 
sätt kommit den skattskyldige till 
godo, detta oberoende av huruvida 
inkomsten intjänats under året eller 
tidigare. Vissa intäkter. t.ex. av 
tjänst, ränta å i bank eller annan 
penninginrättning innestående me
del o.s. v. kunna dock hänföras till 
nästföregående års inkomst. ehuru 
de icke uppburits eller varit till
gängliga för lyftning förriin efter 
nämnda års utgång. Förutsiittning
en häiför är emellertid, att de intjii
nats under beskattningsåret och 
uppburits eller blivit för lyftning 
tillgängliga omedelbart efter det 
årets utgång eller i varje fall så ti
digt under nästföljande år. att de 
praktiskt taget kunna hänföras till 
inkomsten under beskattningsåret. 
Likaledes böra vissa intiikter. t.ex. 
hyror av en hyresfastighet. vilka in
flutit redan före beskattningsårets 
ingång. hänföras till nämnda års in
komst. därest de avse beskattnings
året eller del därav samt influtit 
omedelbart före årets ingång. Sär
skilda regler gäller vidare enligt 
punkt 4 a i fråga om intäkt på grund 
av icke yrkesmässig avyttring av 
aktier och andelar i vissa fall. 

'Senaste lydelse 1983: 452. 

4. I fråga om annan förvärvskiilla 
änjordbruksfastighet, annan fastig
het varav inkomslen beräknas en
ligt bokföringsmiissiga grunder eller 
rörelse giiller såsom allmiin regel. 
att inkomst skall anses hava åtnju
tits under det år. då densamma fr~m 
den skattskyldiges synpunkt är att 
anse såsom verkligen förvärvad 
och till sitt belopp känd. Detta iir 
framför allt förhällandct. då in
komsten av den skattskyldige upp
burits eller blivit for honom till
gänglig för lyftning eller. st1som i 
fräga om bostadsförmån och andra 
förmåner in natura. då den på annat 
siitt kommit den skattskyldige till 
godo. detta oberoende av huruvida 
inkomsten intjänats under året eller 
tidigare. Vissa intäkter. t.ex. av 
tjiinst. riinta å i bank eller annan 
penninginrilttning innestående me
del o.s.v. kunna dock hiinföras till 
nästföregående ärs inkomst, ehuru 
de icke uppburits eller varit till
gängliga för lyftning förrän efter 
nämnda års utgfmg. Förutsättning
en härför är emellertid. att de intjä
n:<ts under beskattningsåret och 
uppburits eller blivit för lyftning 
tillgängliga omedelbart efter det 
årets utgång eller i varje fall så ti
digt under nästföljande år. att de 
praktiskt taget kunna hänföras till 
inkomsten under beskattningsfiret. 
Likaledes böra vissa intäkter. t.ex. 
hyror av en hyresfastighet, vilka in
flutit redan före beskattningsårets 
ingång, hiinföras till nämnda års in
komst. därest de avse beskattnings
äret eller del diirav samt influtit 
omedelbart före årets ingång. Sär
skilda regler gäller vidare enligt 
punkt 4 a i fråga om intiikt på grund 
av icke yrkesmiissig avyttring av 
aktier. /.:0111·ertiblu sk11/dehre1·, op
tionsriiller och andelar i vissa fall. 
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Å andra sidan skola utgifterna och omkostnaderna för inkomstförvärvet 
avdragas från intäkten under det år·. då de verkligen blivit av den skattskyl
dige bestridda. även om de avse inkomst. som tidigare förviirvats eller 
först under ett senare år beräknas inflyta. Även här gäller. att en utgift. 
som verkställts under året före eller efter beskattningsåret. kan vara att 
praktiskt taget hänföra till utgift under beskattningsåret. Så kan exempel
vis. om ränta å en i en hyresfastighet intecknad skuld erlagts omedelbart 
efter beskattningsårets utgång. riintan vara att anse såsom utgift under 
beskattningsåret. nämligen för det fall. att räntan hänför sig till beskatt
ningsåret. Om avdrag för kostnader för reparation och underhäll av sådan 
fastighet. varav intiikterna beräknas enligt 24 § I mom .. giiller iiven punkt 8 
av anvisningarna till 25 §. I fritga om avdrag för utgifter. som hänföra sig till 
realisationsvinst. gälla särskilda bestämmelser (jfr anvisningarna till 36 § 
punkt I). 

I enlighet härmed skola fordringar för utfört arbete räknas silsom intiikt 
för det år. varunder de inflyta, och utgifter, vilka icke omedelbart guldits, 
avriiknas från intiikterna för det år. varunder de betalas. Ränta å penning
ar. som innestä i bank å sildan räkning. ä vilken riintan gottskrives insät
taren per den 31 december anses såsom niimnda dag influten intäkt. medan 
däremot ränta å penningar. som innestå i1 annan räkning. riiknas såsom 
inkomst för det år. df1 räntan förfaller till betalning. iiven om räntan till 
niigon del belöpt å ett tidigare eller senare år. Om någon upplåtit avverk
ningsrätt till skog mot betalning. som skall erläggas under loppet av flera 
är. skall såsom intäkt för varje år upptagas den del av köpeskillingen. som 
under samma !ir influtit. Avdrag för minskning i ingäendc virkesförräd 
m.m .. vartill uppl?ttaren kan vara berättigad. fördelas därvid på de särskil
da åren i förhi11Iande till den under varje ar influtna likviden. Detsamma 
gäller i tillämpliga delar i fråga om annan terminsvis inflytande intäkt i 
egentlig mening. I fråga om inliikt vid icke yrkesmässig avyllring av fast 
eller lös egendom är det däremot utan betydelse om intiikten skall upp
bäras pa en giing eller i särskilda terminer. Så skall realisationsvinst re
spektive realisationsförlust beriiknas med hiinsyn till köpeskillingens totala 
belopp. oavsell om detta skall betalas på en gång eller terminsvis. 

4 a. h Flyllar en skattskyldig ut- 4 a. Flyttar en skattskyldig utom-
omlands och har han tidigare avytt- lands och har han tidigare avyttrat 
rat aktier eller andelar i ett ~venskt aktier eller andelar i ett svenskt fö-
företag. skall intäkt på grund av 
avyllringen anses ha åtnjutits när 
flyttningen sker. om intäkten inte 
blivit tillgänglig för lyftning dessför
innan. Avyttrar en skattskyldig ak
tier eller andelar i ett svenskt före
tag efter det all han flyllal utom
lands ~kall intäkten anses ha ;i1nju
tits i och med avyttringen. A.r i fall 
som nu sagts intäktens storlek be
roende av viss framtida hiindclse 
m:h kan till föl.id härav int:iktcns 

'' Senaste lydcbc 1984: I 060. 

retag. skall inliikt pil grund av av
yttringen anses ha fitnjutits niir 
flyttningen sker. om intäkten inte 
blivit tillgiinglig för lyftning dessför- . 
innan. Avyttrar en skattskyldig ak
tier eller andelar i el! svenskt före
tag efter det att han !lytta! utom
lands skall intiiktcn anses ha åtnju
tits i och med avyttringen. Ar i fall 
som nu sagts intiiktens storlek be
roende av viss framtida hiindelse 
och kan till föl.id hiirav int:iktens 
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totala belopp inte fastställas vid den 
taxering som är i fråga, skall till
kommande belopp beskattas vid 
taxeringen för det år då beloppet 
blir tillgängligt för lyftning. Därvid 
skall beskattningen ske på grundval 
av förhållandena vid avyttringen 
och med tillämpning av de beskatt
ningsrcgler som gällde vid taxering
en för avyttringsåret. 
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Färes/agen lydelse 

totala belopp inte fastställas vid den 
taxering som är i fråga, skall till
kommande belopp beskattas vid 
taxeringen för det år då beloppet 
blir tillgängligt för lyftning. Därvid 
skall beskattningen ske på grundval 
av förhållandena vid avyttringen 
och med tillämpning av de beskatt
ningsreglcr som gällde vid taxering
en för avyttringsåret. 

Vad 1111 sagts gäller iive11 vid 
lll'Vllring a1· konvertibla sk1i/dehre1• 
som 11tgi1·it.1· av svenska aktiebolag 
och st/dana m· s1·e11ska uktieholag 
u~(iista optionsriil/er som m•ses i 
35 § 3 mom. fiinta stycket. 

Som ett svenskt företag räknas vid tillämpningen av denna anvisnir.gs
punkt svenskt aktiebolag och handelsbolag samt svensk ekonomisk för
ening, dock ej bostadsaktiebolag och bostadsförening som avses i punkt 2 
femte stycket av anvisningarna till 38 *· 

Denna lag' träder i kraft den I januari 1985 och tillämpas första gången 
vid 1986 års taxering. Äldre bestämmelser skall dock fortfarande tillämpas 
vid nämnda taxering i fråga om skattskyldiga som då taxeras för beskatt
ningsår som har påbörjats före den I januari 1985. 

\lid 1985 års taxeri11g skall he
stiimmelsema i 53 § I mom. fi.'irsta 
stycket d) i lagrummet.i· lydelse en
ligt lagen ( 198../:353) 0111 iindring i 
ko1111111111alskri1telage11 tillämpas pil 
Stiftelsen S111äfiiretagsjimde11. 

I. Bestämmelsen om skattskyldighet för Stiftelsen SmMöretagsfonden 
träder i kraft två veckor efter den dag då lagen enligt uppgift på den utkom 
från trycket i Svensk författningssamlir:~. I övrigt träder denna lag i kraft 
den I juli 1985 och tillämpas i fråga om avyttringar som sker efter ikraftträ
dandet. 

2. Punkt 2 b åttonde stycket andra meningen av anvisningarna till 36 §är 
inte tillämplig beträffande en optionsrätt. om teckningen av skuldebrevet 
med c,1Jtionsrätt skett före ikraftträdandet. 

3. Punkt 4 fjärde stycket av anvisningarnu till 36 ~ i punktens iildre 
lydelse gäller fortfarande. om skuldebrev som avses diir förviirvats före 
ikraftträdandet. 

4. Har en skattskyldig vid ikrafttriidandet innehaft ett konvertibelt skul
debrev i fem år eller mera, får han vid beräkning av realisationsvinst eller 
realisationsförlust som anskaffningskostnad uppta skuldebrevets mark
nadsvärde vid ikraftträdandet i stället för det vederlag som erlagts vid 
förvärvet av skuldebrevet. 

7 1984: 1060. 
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5. Denna lag inverkar inte på tillämpligheten av den i överg~lngsbcstäm
melserna till lagen ( 1984: 1060) om ändring i kommunalskattelagen 
( 1928: 3701 intagna föreskriften att äldre bestämmelser fortfarande skall 
tifömpas vid I 9X6 års taxering i fråga om skattskyldiga som dä taxera' for 
beskattningsår som har påbörjats före den I januari 1985. 
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2 Fi>rslag till 

Lag om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt 

Hiirigenom föreskrivs att 2 * 9 mom. och 7 §. 4 mom. lagen ( 1947: 576) om 
statlig inkomstskatt skall ha nedan angivna lydelse. 

2 ~ 

9 mom. 1 Har svenskt aktiebolag eller svensk ekonomisk förening uppta
git lån som löper med ränta vars storlek är helt eller delvis beroende av 
företagets utdelning eller av dess vinst (vinstandelslån). medges avdrag för 
riintan i den utsträckning som anges nedan. 

För s{1dan riinta p~t vinstandelslån som inte är beroende av det !<'inta
gande företagets utdelning eller vinst får företaget avdrag enligt bestäm
melserna i 22. 25. 29. ::16 och 39 ~* kommunalskattelagen (1928: 370!. 

Riinta. vars storlek iir beroende av företagets utdelning eller vinst (rörlig 
ränta). anses som avdragsgill omkostnad för företaget i den förvärvskälla 
vari det lånade kapitakt har nedlagts endast under förubitttning att 

a) l<'met har utbjudits till teckning p:! den allmänna marknaden eller 
b) ensamriitt eller företrädesrätt till teckning av lånet har lämnats nilgon 

som inte äger aktier eller andelar i det lfantagande företaget och inte har 
sådan intressegemenskap med företaget som avses i punkt 1 av anvisning
arm1 till 43 ~ eller i 57 * ;I mom. kommunalskattelagcn samt - sävilt giillcr 
fåmansföretag som avses i 35 ~ I a mom. kommunalskattelagen - inte 
heller iir företagsledare i företaget eller niirst{1ende till sådan företagsledare 
eller till aktie- eller amkls:igare i företaget eller 

c) aktierna eller andelarna i Jet lt111tagande företaget iir noterade på 
svensk hörs eller föremäl för liknande notering här i riket och företrädes
rätt till teckning av l[111et har lämnats aktie- eller andelsägarna i företaget i 
förhållande till deras innehav av aktier eller andelar. 

I fall som avses i tredje stycket c) skall det lf111tagande företaget dol:k 
som intäkt i den förvärvskälla vari det lånade kapitalet har nedlagts uppta 
ett helopp motsvarande det sammanlagda värde som genom företriidesriit
terna kan anses ha tillförts aktie- eller andelsiigarna. Beloppet tas till 
beskattning vid taxeringen för det heskattningsår under vilket teckningen 
av lånet har avslutats. 

Pii an~ökan av bntagande företag får riksskatteverket. under förutsiitt
ning att länevillkoren med hiinsyn till omst~indigheterna vid l[inets uppta
gande filr antas ha hestiimts p~t affärsmiissig grund, he'>luta att riirlig ränta 
skall anses som avdragsgill omkostnad för företaget utan hinder av att rätt 
till teckning av lånet har l'i.irbehidlih person eller personer '>tim äger aktier 
eller andelar i företaget. lkslut av riksskarteverket i fråga som hiir avses 
far inte överklagas. 

Ar det låntagande företaget si.tdant frtmansföretag som avses i >5 * 
I a mom. kornnrnnalskattelagen. gäller - oberoende av bestiimmelserna i 
tredje och tj~irde styckena - att rörlig riinta. -;L)m utb~talas till aktie- eller 
andelsiigarc eller företagsledare i företaget eller dem niirstående persl1ner 
eller n[1gon snm pi·i annan grund har intressegemenskap med företaget. inte 
iir avdr<1gsgill. 
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l\'111·arwule lyJel.H' Fiirl'slagen lvJel.1·1' 

Uttrycken företagsledare och niir~tiiendt: personer har den innt:börd som 
anges i 35 ~ I a nmm. kl>mmunalskattclagen. 

7§ 

Har .1Te11skt aktiebolag utgil·it 
sk11/Jebre1·jiJrl'nat med optiomriitt 
till 11yteck11i11g ella kiip m· aktie 
medges ho/agi't ('.i 11rdrag fiir skill-
11adn1 mellan emissionspriset och 
.1k11/Jehrn·e1s 111ark11ads1·iirdl:'. 

4 111om.~ Understödsförening som inte bedrivt:r till livförsäkring hiinför
lig verksamhet eller som enligt sina stadgar inte far meddela annan kapital
försiikring än sådan -.,om omfattar kapitalunderstöd på högst I 000 kronor 
för mt:dlem. 

akademier. allmänna undervisnings verk. sådana sammanslutningar av 
studt:rande vid rikets universitet och högskolor i vilka dt: studerande enligt 
gällande stadgar är skyldiga att vara medlemmar. s<tmarbetsorgan för 
sådana sammanslutningar med ändamål att fullgöra uppgifter som enligt 
nämnda stadgar ankommer på sammanslutningarna. 

sjömanshus. företagareförening som erhåller statsbidrag. regional ut
veeklingsfond som avses i förordningen ( 1978: 504) om överförande av 
vissa uppgifter från företagareförening till regional utvecklingsfond. 

allmänna försäkringskassor. erkända arbetslöshetskassor. pensionsstif
telser som avses i lagen ( 1967: 531) om tryggande av pensionsutföstelse 
m.m .. personalstiftelser som avst:s i samma lag med ändamål uteslutande. 
att lämna understöd vid arbetslöshet, sjukdom eller olycksfall. stiftelser 
som bildats enligt avtal mellan organisationer av arbetsgivare och arbetsta
gare med ~indamål att utge avgilngsers~lttning till friställd arbetstagare eller 
främja åtgärder till förmån för arbetstagare som blivit uppsagd dlt:r löper 
risk att bli uppsagd till följd av driftsinskränkning. företagsncdläggelse 
eller rationalisering av företags verksamhet. sådana ömsesidiga försiik
ringsblJlag som avses i lagen om yrkesskadeför~äkring. 

Allmänna pensionsfonden. All
männa sjukförsäkringsfonden. Alva 
och Gunnar Myrdals stiftelse, Apo
tekarsocietetens stiftelse för föim
jande av farmacins utveckling 
m.m.. Bokbranschens Finansie
ringsinstitul Aktiebolag. Bryggeri
stiftelsen, Dag Hammarskjölds 
minnesfond. FL)nden för industriellt 
utvecklingsarbete. Fondt:n för in
dustriellt samarbete med u-liindcr. 
Fonden för svenskt-norskt industri
ellt samarbete. handelsproccdurrå
det. Järnkontoret och SIS - Stan
dardisering~kommissionen i Svai
ge. sii längt: kontorets rt:spt:kti ve 

'Senaste lydelse 1984: 1061. 

Allmänna pensionsfonden. All
männa \jukförsäkringsfom.Icn. Alva 
och Gunnar Myrdals stiftelse. Apo
tekarsocietetens stiftt:lse för frLim
jande av farmacins · ut veckling 
m.m.. Bokbranschens Finansie
ringsinstitut Aktiebolag. Hryggai
stiftelscn. Dag Hammarskjölds 
minnesfond. Fonden för industriellt 
utve<.:klingsarbete. Fondt:n för in
dustrit:llt samarbete mt:d u-liinder. 
Fonden för svenskt-norskt industri
ellt samarbete. handelsprocedurril
det. Järnkontoret och SIS - Stan
dardiscringskommissionen i Sveri
gt:. så länge kontorets respektive 
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N1/\·1ira1ufe /ydt'i.1(' 

kommissionens vinstmedel an
vi\nds till allmiint nyttiga ~\ndamill 
och utdelning inte liimnas till del
iigare eller medlemmar. Nobelstif
telsen. Norrlandsfonden. Stiftelsen 
Industricentra. Stiftelsen industri
ellt uivecklingscentrum övre 
Norrland. Stiftel~en Institutet for 
FöretagqJtveckling. Stiftelsen 
Landstingens fond för teknikupp
handling och produktutveckling. 
Stiftelsen för produktutvecklings
centrum i Göteborg. Stiftelsen Prn
duktutvecklingscentrum i Östergöt
land. Stiftelsen för samverkan mel
lan Lunds universitet och niiringsli
vet - SL N. Stiftelsen Sverigestek
nisk-vetenskapliga attachcverk
samhet. Svenska hibehiillskapets 
bibelfond, Svenska Penninglotte
riet Aktiebolag, Svenska skcppshy
potekska-.san. Svenska UNICEF
kommitten. Sveriges exportråd, 
Sveriges turistdd. Aktiebolaget 
Tipstjänst och Aktiebolaget Trav 
och Galopp 

18 

Fiires/agen lydcl.11· 

kommissionens vinstmedel an
v;1mls till allmän\ nyniga iindarn~1\ 
och utdelning inte Himnas till del
ägare eller medlemmar. Nobelstif
telsen. Non-Iandsfonden. Stiftelsen 
Industricentra. Stiftelsen industri
ellt utvccklingscentrum i övre 
'.'lorrland. Stiftebcn Institutet för 
Företagsutveckling. Stiftelsen 
Landstingens fond för teknikupp
handling och produktutveckling, 
Stiftelsen för prnduktutvecklings
centrum i Göteborg. Stiftelsen Pro
duktutvecklingscentrum i Östergöt
land, St(fidscn Sn11{fi'irct11g.1:filfl
de11. Stiftelsen för samverkan mel
lan Lunds universitet lKh näringsli
vet - SUN, Stiftelsen Sverigestek
nisk-vetenskapliga attachcverk
samhet. Svenska bibelsällskapets 
bibelfond, Svenska Penninglotte
riet Aktiebolag. Svenska skeppshy
potekskassan. Svenska LJNICEF
kommittcn. Sveriges exporträd, 
Swriges turistrttd. Aktiebolaget 
Tipstjämt och Aktiebolaget Trav 
och Galopp 

frikallas frän skattskyldighet for all annan inkomst iin inkomst av fastig
het. 

Vad som sägs i 6 mom. tredje och femte styckena har motsvarande 
tillämpning i fn\ga om stiftelse som avses i detta moment. Att pensionsstif
telse Higger avkastning till kapitalet medför dock skattskyldighel fi.ir all 
inkomst endast om stiftelsen har översklltt p{1 kapitalet enligt 15 ~ lagen 
( 1967: 531) om !ryggande av pensionsutfastebe m.m. 

Denna lag triider i kraft den I juli 1985. 
De nya bestiimmelserna om skattskyldighet i 7 ~ 4 nwm. tilliimpas första 

gf111gen vid 1986 i!rs taxering. Vid 1985 års taxering skall Stiftelsen Smi1-
företagsfonden ,·ara helt befriad från skattskyldighet vid taxeringen till 
statlig inkomshkatt. 
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3 Förslag till 

Lag om ändring i lagen ( 1947:5771 om statlig förmögenhetsskatt 

Hiirigenom föreskrivs att 3 ~ l mom. lagen l 19-17: 'i77J om statlig förmi.i
genhetsskatt skall ha nedan angivna lydelse. 

H 
tmom. 1 Vid formögenhetsberiikningen skola. i drn m{111 ej annat fram-

g{1r av 2 mom. hiir nedan, siisom tillgiingar uppt:1gas: 
a I fastighet: 
b) tomtriitl, vattenfall sriitt: 
cl lös egendom. som iir avsedd för stadigvarande bruk i skattskyldig-; 

förviirvsverksamhet eller att diiri omsii:las eller förbruka,. sibom djur 
samt maskiner oi.:h andra inventarin. nhirnnen. varor. jordbrub- och 
skogsprodukter. förbrukningsartiklar och dylikt. gruvor. patent- och för
lagsriitter. rätt till skogsa\·vcrkning ,; ann<111s mark samt riitt till stenbrolt 
och dylikt: 

d I kapital. som finnes kontant 
tillgiingligt eller utlånats eller ncd
!agls i obligationer eller insatts i 
bank eller annorstiicks eller bcst::itt 
av andra fordringar ellt:r av aktier 
eller andelar i ekonomiska för
eningar. bolag. <1ktil'fondn eller re
derier eller av andel i oskiftat 
dödsbo som vid taxering till statlig 
inkomstskatt skall behandlas s;[som 
handelsbolag, i den miin samma ka
pital icke iir att hiinfiira till i c) hiir 
nvan niimnd egendom: 

d I kapital. som finnes kontant 
tillgiingligt eller utlånat~ eller ned
lagts i obligationer eller insatts i 
bank eller annorstiidcs l'ilcr best~itt 
av andra fordringar eller av aktier 
eller andelar i ekonomiska för
eningar. bolag. aktiefonder cl kr re
derier eller u1· t1/>tio11srii11cr Till 11.1·

lcl'k11i11g ,.//,.,. /..iip a1· aktier. 1J111 sli
dan Uf'lio11.1rtill iirf/irc1111il jiir (}//l

sii!t11i11g /)ii f..1111i111/mark11adc11. el
ler av andel i oskiftat Lli:>dsbo SlHll 
\id taxering till 'tatlig inkon1'tskatt 
skall hd1andlas s;isom handelsbo-
lag. i den m;111 samm;1 kapital icke 
iir att h:inflira till i cl hiir ovan 
niimnd egendom: 

cl lös cgend,1111. som itr avsedd (lir iig;m:n, och hans familj-, persun!iga 
bruk och bekv;imlighet 11d1 av beskaffenhet att böra hiu1fiiras till yttre 
invl'nlariLT, s;isom ekipage. ridhiiSiar. autonwbiler. nllltl>rL·yklar. lu,t
pkter. motorh;1tar lich dylikt. -;;i (1.;k smycken: 

fl hesittningsriitt till faqighct. Lbr inneha\'aren ej enligt 7 ~ ,i..a1I lik-.1;dl;" 
med iigare. sa\'ida riittighetcn iir ut;m v.:dcrl<1g elkr rTil>l \·is-;t bcl,1pp en 
g;mg för alla uppl;\kn for inneh;1varens li\·stid eller fin tid. s<im icke 
kommer att utliipa inom fem i1r efter beskattning<irel'i utgi\ng: 

g1 riitt till riinta. a\'kum-,t av fastighet eller ;inn;tn -a:tdig,ar;1nde fiirn1i111. 
som icke avses i n hiir ll\'an. siivida r:i1tighL'tc·n ;ir l"i1rhandcnv;1rande o..:h 
bestiimd att 1illg<hil>njutas fiir den heriittigades livstid elkr ftir tid. '>lHll icke 
kommer :1tt ut löpa irwm fem itr dter heskattningsi1reh utgiu1.i;. 

Denn;i l:1g tr:ider i kraft den l juli I ':l~5 lich tilbrnp;1-. för<;ta gangl'n 'id 
l 'JS6 :1rs taxning. 

' S..:11«,1..: l\d..:I'~ J•J7.<: ll'IH. 

·, 
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Motionerna 

1984/85:3187 av Knut Wachtmeister m. fl. (m) 

I motionen yrkas att riksdagen antar de vid propositionen fogade förslagen 

till beskattning av konvertibla skuldebrev och optionsUm med nedan angivna 

undantag: 

1. OTC-optioner skall vid förmögenhetsberäkning tas upp till 30 % av det 

i10terade värdet, 

2. vid utgivandet av optionsliin skall det emitterade bolaget vid taxering få 

avdrag för den s. k. kapitalrabatten. 

3. redan utgivna konvertibla skuldebrev skall beskattas enligt de gamla 

bestämmelserna. 

1984/85:3188 av Tage Sundkvist (c) 

I motionen yrkas att riksdagen beslutar att optionsriitter utgivna av bolag. 

vars aktier inte är inregistrerade pä börsen. vid förmögcnhetsbeskattning 

skall viirderas till 30 <:;. av marknadsvärdd. 

1984/85:3189 av Kjell Johansson (fp) och Hugo Bergdahl (fp) 

r motionen yrkas 

1. att riksdagen beslutar om sådan ändring i propositionen att OTC

optioner vid förmögenhetsbeskattningen tas upp till 30 t::;(. av marknads

värdet. 
2. att riksdagen beslutar om slidan ändring i propositionen att det 

emitterande bolaget får avdrag för den s. k. kapitalrabatten. 

Utskottet 

Förslagen i propos1t1onen innebiir i korthet att realisationsvinstL'r på 

konvL'rtibla skuldebrev. optionsriitler och förctriidesriittcr att teckna län av 

ddta slag kommer att beskattas L'nligt aktievinstregkrna. Sjiilva skuldebre

vet i ett optionsliin skall diiremot liksom hittillls följa rL'glerna för annan lös 

L'gendom iin aktiL'r. Anskaffningsviirdct för skuldebrevet vid emissionen 

skall tas upp till marknadsviirdet medan <ikrstoden av emissionsprisct 

hiinförs till optionsriitlen. 

Enligt förslaget skall de nya rL'glerna triida i kraft den I juli 1985 och ersiitta 

den tillfälliga lagstiftning om förbud mot avdrag för förluster pt1 optionsbn 

som - med verkan fr. om. slutet av 1984 - genornfördö i början av 

inne\·arande ar. Med regeringens förslag uppkommer inte längrL' s[1dana 

fiktiva förluster som denna lagstiftning riktade sig mot. Som anförs i 

propositionen blir det i stiillet en rl'alisationsvinst - ofta 20-30 "·(. av 

skuldebrevets nominella viirde - di\ optionsl<\nct inlöses vid löptidens 

utgimg. en vinst som helt undgilT beskattning om den skathkyldige innehaft 

skuldebrevet minst fem i1r. Enligt departemcntsehcfen är det inte liirnpligt att 

undvika denna effekt genom att i detta sammanhang införa speciella 

rL'alisationsvinstregler för skuldebrev i optionsl~111. Gdnsdragningcn mL'llan 
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realisationsvinst och riinta kommer i stiillct att prövas i samband med 
kapitalvinstkommittens fortsatta arbete med heskatq1ingsreglerna pii skul
de brevsom ddet. 

Enligt utskottets uppfattning kan det av flera skäl ifdgasiittas om inte de 
nu aktuella lagstiftningsfr~igorna bort tas upp i en kommande samlad i:;\.L'rsyn 

av realisationsvinstbeskattningen. Som departementschefcn anför är det 

emellertid angeliiget att det provisoriska förbudet kan upphiivas. sit att 

optionsbn äter kan anviindas som ett finansieringsinstrument. Utskottet 

instiimmer ocks[1 i uppfattningen att propositionen bygger pi1 en principiellt 

riktig grund för beskattningen. Under utskottshehandlingen har n~1gra 

anmärkningar inte heller riktats mot detaljutformningen av förslagen. 
frirnsett vissa punkter som utskottet i1terkommer till i det följande. 1 i.ivrigt 

delar utskottet departementschcfcns bedömningar och finner alltsit att 
förslagen nu bör genomföras. 

Vinst vid avyttring av konvertibla skuldebrev beskattas f. n. enligt reglerna 

för annan lös egendom än aktier. vilket innebär att värdeökningar på 

skuldebrev av detta slag som redan har innehafts minst fem år inte skall 

beskattas om skuldebrevet avyttras nu. För i1tt undvika att den aktuella 

ändringen av reglerna medför att sadana redan inträffade viirdeökningar 

kommer att beskattas vid en senare avyttring föreslås i propositionen att 

anskaffningsvärdet för konvertibla skuldebrev, som den skattskyldige inne

haft minst fem är vid ikrafttriidandet. får tas upp till det marknadsvärde som 

skuldebrevet hade vid ikrafttriidandet. 

I motion 3187 yrkar Knut Wachtmcister m. fl. (m) oförändrade regler i 

fråga om alla konvertibla skuldebrev som utgivits före ikrafttriidandet. 

Motionärerna anser att de nya reglerna annars skulle medföra en oförutsedd 

skatteskärpning för många som redan innehar konvertibla skuldebev. 
Yrkandet i motionen överensstämmer med ett förslag vid remissbehand

lingen och innebär bl. a. den olägenheten att tv~I parallella system skulle 

tillämpas under relativt liing tid med väsentligt olika förutsättningar. 

Propositionen d~iremot innebär enhetliga regler enligt vilka alla värdeök

ningar som uppkommer efter ikrafttriidandet kommer att beskattas. en 
beskattning som efter två års innehav träffar 40 c;;, av vinsten vid avyttringen. 

I fri1ga om skuldebrev som den I juli 1985 innehafts mindre iin fem ar 

kommer även värdeökningar som uppkommit före denna dag att beskattas 

vid en avyttring efter ikraftträdandet. Som propositionen utformats blir 

denna beskattning i allmänhet inte högre än om skuldebrevet avyttras nu. 

före ikraftträdandet av de nya reglerna. 

Utskottet finner att regler av det slag som motionärerna föreslagit inte är 

liimpliga och att propositionen utgör en skälig avvägning. Utskottet avstyr

ker silledt:"s motion 3187 yrkande 3 och tillstyrker propositionen i denna del. 

I propositionen föreslås uttryckliga regler av innebörd att ett bolag som ger 

ut ett optionslan inte skall fa avdrag för skillnaden mellan emissionspriset och 

skuldebrevets marknaclsvärde. s. k. kapitalrabatt. 
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I motionerna 3187 av Knut Wachtmeister m. fl. (m) Ol:h 3189 av Kjell 

Johansson (fp) och Hugo Bergdahl (fp) yrkas att avdrag skall medges för 

kapitalrabatten. eftersom denna i själva verket utgör en räntekompensation 

till limgivaren och en avdragsrätt överensstämmer med vad som i allmänhet 

tillämpas i fråga om kapitalrabatt på andra obligationer. 

Även om emissionspriset för ett optionslån inte understiga skuldebrevets 

nominella belopp kan man i likhet med motionärerna hävda att en 

kapitalrabatt lämnats pa skuldebrevet. eftersom emissionens värde delvis 

hänför sig till optionsrätten. Frågan om en avdragsrätt för denna kapitalra

batt har tagits upp vid remissbehandlingen och diskuteras utförligt i 

propositionen. 

Utskottet kan konstatera att förslaget i propositionen överensstämmer 

med rådande praxis rörande beskattning och bokföring av såväl optionslån 

som konvertibla skuldebrev. Utskottet instiimmer i departementschefens 

uppfattning att det för närvarande inte finns tillräckliga skiil för en ändring av 

reglerna. och utskottet har inte något att erinra mot att frågan uttryckligen 

regleras i lagstiftningen. 

Vad som nu har anförts gäller endast det belopp som motsvarar skillnaden 

mellan emissionspriset och skuldebrevets marknadsvärde vid emissionen. 

Om cmissionprisct understiger skuldebrevets nominella värde iir avsikten att 

avdrag liksom hittills skall kunna medges för den faktiska kaptialrabatt som 

detta innebär. 

Med det anförda tillstyrker utskottet propositionen och avstyrker motio

nerna i denna del. 

Ett annat av förslagen i propositionen är att en optionsrätt till köp eller 

nyteckning av aktier i fortsiittningen skall förmögenhetsheskattas, om den iir 

föremcil för omsättning på kapitalmarknaden, och tas upp till sitt marknads

värde. 

I motionerna 3187 av Knut Wachtmeister m. fl. (m). 3188 av Tage 
Sundkvist (c) och 3H\9 av Kjell Johansson (fp) och Hugo Bergdahl (fp) yrkas 

att optionsrätter i OTC-holag endast skall tas upp till 30 % av viirdet enligt 

reglerna för förmögenhet i familjeföretag. 

Som anförs i propositionen är det inte möjligt att uppnå en från alla 

utgångspunkter tillfredsställande lösning av denna värderingsfråga. Efter

som skälen för den särskilda värderingsregeln beträffande aktier i marknads

bolag som inte iir inregistrerade på börsen saknar bärkraft när det gäller 

optionsrätter, instämmer utskottet i departementschefens förslag att denna 

regel inte skall få tillämpas pa OTC-aktier. Med det anförda tillstyrker 

utskottet propositionen och avstyrker motionerna även i denna del. 
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Mot propositionen i övrigt har utskottet inte nägot att erinra. 

Utskottet hemställer 

I. beträffande konvertibla skuldehre1· 

att riksdagen med avslag på motionerna 1984/85:3187 yrkande 3 

bifaller proposition 1984/85: 193 i denna del, 

2. beträffande kapitalrabatt på optionsrätter 

att riksdagen med avslag på motionerna 1984/85:3187 yrkande 2 

och 1984/85:3189 yrkande 2 bifaller proposition 1984/85: 193 
denna del, 

3. beträffande förmögenhetsbeskattningen m· optionrätter 

att riksdagen med avslag på motionerna 1984/85:3187 yrkande 1, 

1984/85:3188 och 1984/85:3189 yrkande 1 bifaller proposition 

1984/85:193 i denna del. 

~· beträffande propositionen i övrigt 

att riksdagen till följd av vad utskottet ovan anfört och hemställt 

antar de vid propositionen fogade förslagen till 

I. lag om ändring i kommunalskattelagen ( 1928:370), 

2. lag om ändring i lagen ( 1947:576) om statlig inkomstskatt, 

3. lag om ändring i lagen ( 1947:577) om statlig förmögenhetsskatt. 

Stockholm den 14 maj 1985 

På skatteutskottets vägnar 

RUNE CARLSTEIN 

Närvarande: Rune Carlstein (s), Knut Wachtmeister (m), Stig Josefson (c), 
Hagar Normark (s), Bo Forslund (s), Karl Björzen (m), Kjell Johansson (fp), 
Anita Johansson (s), Lars Hedfors (s), Anna Lindh (s), Ewy Möller (m), 
Karl-Anders Petersson (c), Erkki Tammenoksa (s), Göran Riegnell (m) och 
Torgny Larsson (s). 

Reservationer 

1. Konvertibla skuldebrev 

Knut Wachtmeister (m), Karl Björzen (m), Ewy Möller (m) och Göran 

Riegnell (m) anser 

dels att det avsnitt av utskottets yttrande som på s. 21 börjar med 

'"Yrkandet i'" och slutar med "propositionen i denna del'' bort ha följande 

lydelse: 

Eftersom värdet på konvertibla skuldebrev i stor utsträckning följer 

kursen på det utgivande bolagets aktier, tillstyrker utskottet att vinst vid 
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avyttring av konvertibla skuldebrev i fortsättningen beskattas enligt aktie
vinstrcglerna. Enighet rtider också om att siirskilda överg;lngsregler behövs 

för.att undvika att denna nya princip får ej acceptabla effekter för skuldebrev 

som redan har tecknats. Förslaget i propositionen innebär emellertid helt 

ändrade förutsättningar för de lån av detta slag som redan har tecknats. och 

det stora flertalet av dem som nu innehar konvertibla skuldebrev kommer att 

drabbas av skatteskärpningar som inte har kunnat förutses. För att undvika 

retroaktiva effekter av detta slag tillstyrker utskottet förslaget i motion 3187 

om att nuvarande regler fortfarande bör giilla för dessa äldre lån. 

dels att utskottet i mom. 1 och 4 i motsvarande del bort hemsmila 

att riksdagen med bifall till motion 1984/85:3187 yrkande 3 antar det i 

proposition 1984/85:193 framlagda förslaget rörande konvertibla 

skuldebrev med den ändringen att punkt 4 av övergångsbestäm

melserna till det vid propositionen fogade förslaget till lag om 

ändring i kommunalskattelagen (1928:370) erhåller följande ly

delse: 

4. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om konvertibla skulde

brev som har tecknats före ikraftträdandet. 

2. Kapitalrabatt på optionslån 

Knut Wachtmeister (m). Stig Josefson (c). Karl Björzen (m). Kjell 

Johansson (fp). Ewy Möller (m), Karl-Anders Petersson (c) och Göran 

Riegnell (m) anser 

dels att det avsnitt av utskottets yttrande som på s. 22 börjar med ··Även 

om" och slutar med "motionerna i denna del" bort ha följande lydelse: 

Gällande regler innebär att ett bolag som emitterar obligationer till ett pris 

som understiger obligationernas nominella belopp är berättigat till avdrag för 

den lämnade kapitalrabatten, eftersom denna rabatt i själva verket utgör en 

räntekostnad. Enligt utskottets mening föreligger inte några bärande skäl för 

att tillämpa ett annat synsätt i fråga om optionslån. Tvärt om är det väsentligt 

att såvitt möjligt söka upprätthålla en neutralitet i beskattningen mellan olika 

låneformer. Utskottet instämmer således i motionärernas uppfattning att 

avdrag bör medges även för kapitalrabatt på optionslån. Denna rabatt 

uppgår ostridigt till mellanskillnaden mellan optionslånets nominella belopp 

och skuldebrevets marknadsvärde vid emissionen. 

dels att utskottet i mom. 2 och 4 i motsvarande del bort hemställa 

att riksdagen med bifall till motionerna 1984/85:3187 yrkande 2 och 

1984/85:3189 yrkande 2 och med avslag på propositionen i motsva

rande del antar det vid propositione~ fogade förslaget till lag om 

ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt med den 
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ändringen att 2 * 9 mom. sista stycket erhåller följande sasom 
reservanternas förslag betecknade lydelse: 

Regeringens förslag Reserl'(mternas förslag 

9 mom. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - -

Har svenskt aktiebolag utgivit 
skuldebrev förenat med optionsrätt 
till nyteckning eller köp av aktie 
medges bolaget ej avdrag för skillna
den mellan emissionspriset och skul
debrevets marknadsvärde. 

1 lar svenskt aktiebolag utgivit 
skuldebrev förenat med optionsrätt 
till nyteckning eller köp av aktie är 
bolaget beräuigat till avdrag för skill
naden mellan skuldebrewts nomi
nella belopp och skuldebrevets 
marknadsvi\rde 1·id emissionen. 

3. Förmögenhetsbeskattningen av optionsrätter 

Knut Wachtmeister (m), Stig Joscfson (c), Karl Björzen (m), Kjell 

Johansson (fp), Ewy Möller (m), Karl-Anders Petersson (c) och Göran 

Riegncll (m) anser 

dels att det avsnitt av utskottets yttrande som på s. 22 hörjar med "Som 

anförs" och slutar med "även i denna del" bort ha följande lydelse: 

Utskottet tillstyrker att optionsrätter som omsätts på kapitalmarknaden 

skall tas upp vid förmögcnhetsbeskattningen. Sådana orimliga effekter som 

påtalats i motionerna när det gäller optionsrätter i OTC-bolag bör emellertid 

undvikas. Utskottet instämmer i motionärernas uppfattning att värderings

reglerna i dessa fall bör utformas i så nära anslutning som möjligt till vad som 

gäller för aktier av motsvarande slag. Med det anförda tillstyrker utskottet 

motionerna i denna del. 

dels att utskottet i mom. 3 och 4 i motsvarande del bort hemställa 

att riksdagen med bifall till motionerna 1984/85:3187 yrkande L 

1984/85:3188 och 1984/85:3189 yrkande I antar det vid propositio

nen fogade förslaget till lag om ändring i lagen (1947:577) om 

statlig förmögenhetsskatt med det tillägget att 4 § sjätte stycket 

erhåller följande såsom reservanternas förslag betecknade lydelse: 

Nuvarande lydelse Reservanternas förslag 

4§ 
sjätte stycket 

Värdepapper, som noteras på in
ländsk eller utländsk börs, uppskat
tas till det noterade värdet, eller, om 
detta inte motsvarar vad som skulle 

Värdepapper, som noteras på in
ländsk eller utländsk börs, uppskat
tas till det noterade värdet, eller, om 
detta inte motsvarar vad som skulle 
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kunna påräknas vid försäljning un
der normala förhållanden, till det 
pris om skulle ha kunnat påräknas 
vid en sådan försäljning. Även vär
depapper i övrigt uppskattas enligt 
den nyss angivna grunden, varvid 
dock följande skall iakttas. I den 
m'ån uppskattningen grundas på vär
det av tillgångar, som ingår i förvärv
skälla inom inkomstslagen jord
bruksfastighet eller rörelse, beräk
nas tillgångarnas värde med tillämp
ning av reglerna i punkt 2 av anvis
ningarna till 3 och 4 §§. 

26 

kunna påräknas vid försäljning un
der normala förhållanden, till det 
pris om skulle ha kunnat påräknas 
vid en sådan försäljning. Även vär
depapper i övrigt uppskattas enligt 
den nyss angivna grunden, varvid 
dock följande skall iakttas. I den 
mån uppskattningen grundas på vär
det av tillgångar, som ingår i förvärv
skälla inom inkomstslagen jord
bruksfastighet eller rörelse, beräk
nas tillgångarnas värde med tillämp
ning av reglerna i punkt 2 av anvis- · 
ningarna till 3 och 4 §§. Optionsrält 
till nyteckning eller köp al' aktier 
som, utan att noteras på inländsk 
eller utländsk börs, är föremål för 
omsättning på kapitalmarknaden 
uppskattas till 30 procent av det pris 
som skulle ha kunnat påräknas vid en 
försäljning under normala förhål
landen. 


