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om beskattningen a\· konvertibla skuldebrev och optionslån, m.m.; 

beslutad den 28 mars 1985. 

Rq!cringen förcsliir riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i 

bifogade utdrag av regeringsprotokoll ovannämnda dag. 

På regeringens vägnar 

OLOF PALME 

KJFLL-OLOf FELDT 

Propositionens huvudsakliga innehåll 

I propositionen föreslås att konvertibla skuldebrev och optionsrätter 

skall rcalisationsvinstbeskatias enligt aktievinstreglcrna <evig beskatt

ning). Detsamma föreslås gälla även för företriidesriillcr att teckna ell 

konverterings- eller optionslån. För skuldebrev utgivna i optionslån fön::

slå~ ingen ändrad beskattning. Sådana skuldebrev skall diirför alltjämt 

beskattas enligt bestämmelserna för annan lös egendom än aktier. 

Vid utgivning av optionslån skall emissionspriset fördelas så att skulde

brevet åsatts sitt marknadsviirde vid emissionstillfället och optionsrätten 

det resterande värdet. Någon motsvarande fördelning av emissionspriset 

för t:tt konvertibdt skuldebrev skall inte göras. En akticiigares företriides

rätt att teckna etl konverterings- eller optionslån skall anses anskaffad för 

0 kwnor. 

Utnyttjandet av en företriides-. konverterings- eller optionsriilt skall inte 

utlösa realisationsvinstbeskattning. I konsekvens med detta anknyts ingen 

anskaffningstidpunkt till ett sadant tillfälle. Anskaffningstidpunkten fftr i 

stället räknas tillbaka till tidpunkten för förvärvet av det ursprungliga 

v~irdepapperct i emissionen. Pil så sätt far t.cx. anskaffningsticlpunkten för 

en aktie. som förvärvats med stöd av en inköpt optionsriitt. hestiimmas till 

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

konverterings- eller optionslån med stöd av en företriidesriill. som grundas 

p{1 innehav av en aktie (moderaktie) i det eminerande bolaget. får anskaff

ningstidpunkten p{1 motsvarande siitt räknas tillhaka till tidpunkten för 

förvärvet av modt:rakticn. 

I l?iksdagen /Ci8./185. I wml. Nr 193 



Prop. 1984/85: 193 

Avdrag för realisationsförluster på företriiJesrätter. konvertibla skulde

brev och optionsrätter skall medges i samma omfattning som gäller för 

anJra värdepapper, bortsett fri\.n premieohligationer. 

Optionsrättcr som omsätts pft kapitalmarknaden föreslas bli förmögen

hetsbesk.attade. Som värde skall tas upp marknad-;viirdet. 

Som tidpunkt för ikrafttriidandet föresläs den I juli 1985. Har etl konver

tibelt sk.uldehrev vid ikraftträdandet innehafts i fem år eller mera får som 

anskaffningskostnad tas upp ~kuldehn::vets marknadsvärde vid ikraftträ

dandetidpunk.ten. De nya bestiimmeberna om fördelning av emissionspri

set tillämpas inte i fråga om optionsliin som teck.nah före den I juli 1985. 

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

1985 års taxering befrias från skattskylJighct för förmögenhet och all 

annan ink.1)mst iin inkomst av fastighe1. 

Lagförslagen i denna proposition har granskats av lagradet. Proposi

tionen innehåller därför tre huvuddelar: lagri'1dsremissen (s. 20). lagrä

dets yttrande is. 145) och föredragandens ställningstagande till lagrå

dets synpunkter. m.m. 

Den som vill ta del av samtliga skäl för lagförslagen måste därför läsa 

alla tre delarna. 
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Förslag till 

Lag om ändring i kommunalskattelagen (1928:370) 

Hiirigenom föreskrivs i fråga om kommunal skattelagen ( 1928: 3701 
dels att 35 § 3 mom .. 53 * I mom .. punkterna 2 b och 4 av anvisningarna 

till 36 * samt runkterna 4 och 4 a av anvisningarna till 41 s skall ha nedan 
angivna lvdelse. 

Jd.1 att \.iverg~rngsbestämmelserna lill lagrn ( 1984: 1060) om iindring i 
kommunalskattelagen skall ha nedan angivna lydcl~e. 

dds att i anvisningarna till 35 ~ skall införa' en ny punkt. 9. av nedun 
angivna lydelse. 

3 mo m. 1 Realisationsvinst pii 
grund av avyttring av aktie . an -
dL:l i aktiefond. delbevis 
eller teckningsrätt till ak
tie eller andel i ekonomisk 
förening eller i handclsbo-
1 ag eller annan rättighet som är 
jämförlig med hiir avsedd andelsrätt 
eller aktie är i sin helhet skatterlik
tig. om den skattskyldige innehaft 
egendomen mindre än två år. För 
vissa aktier och andelar tillämpas 
bestiimmelserna i 3 a mom. 

3 mo m. Realisationsvinst på 
grund av avyttring av aktie . an -
del i aktiefond. delbevis 
eller ceckningsrtitt till ak
tie eller andel i ekonomisk 
förening eller i handelsbo-
1 ag eller annan rättighel som är 
jämförlig med här avsedd andelsriitt 
eller aktie är i sin helhet skatteplik
tig. om den skattskyldige innehaft 
egendomen mindre än två år. Det
samma Riiller rcali.rntion.1Ti11st i·id 
m-yttring rff ko111·crtibclt 
sk 11 Id c h r e i·. o p I i 11 n s r ii t t c 1-
1 l' ,. f ,j ,. {' t r ii J {' sr ii t t I i Il I L' (' k -
ning ai· ko111•crtihelt .1·k11l
dcbrc1· eller .1·k11ldebre1· 
f ii /' {' Il {/ I m e J (I /I t i (In s /' ii t I . 

A1cd uptionsriitl m·ses riill till nv
teckning eller kiip 111· aktie som hli
i·it uzt'iist i .f('irening med .1k11/Je
brcl'. För vissa aktier och andelar 
tilliimpas bestämmelserna i 3 a 
rnom. 

Avyttrar skattskyldig egendom som avses i detta moment och som den 
skattskyldige innehaft två år eller mera. är 40 procent av vinsten skatte
pliktig. Fran sammanlagda beloppet av skattepliktig realisationsvinst enligt 
detta stycke unda ett beskattningsår. minskat med avdragsgill del av 
förlust vid avyttring samma ar av egendom som avses i detta stycke. äger 
skattskyldig ät njuta avdrag med 3 000 kronor. Har den skaltskyldige under 
be,,;kattningsttret varit gift och levt tillsammans med sin make. för s~idant 
avdrag åtnjutas för dem båda gemensamt med 3 000 kronllr. I intet fall fflr 
dock skattskyldig åtnjuta avdrag med högre belopp iin som svarar mot 
sammanlagda beloppet av skattepliktig realisationsvinst enligt detta stycke 
minskat med avdragsgill del av förlust som nyss nämnts. 

' Senaste lydelse (Q84: 1060. 
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Fiircs/agcn lvdclsc 

Kan tilliimpning av föregiiende stycke antas hindra strukturrationali!'>c
ring ~om ;ir ön sk värd fr{\.n allmän synpunkt. kan regeringen eller myndig
het ~om rt'.geringen bestämmer medge befrielse diirifriin helt eller delvis, 
om företag som berörs av strukturrationaliseringen gör framstiillning om 
detta senast den dag avyttringen sker. 

Har egendom som avses i detta moment avyttrats genom s:1dan tv[!ngs
försäljning som anges i 2 ~första stycket 1) lagen ( 197~: 970) om uppskov 
med beskattning av realisationsvinst, är - oavsett tidpunkten för förvärvet 
- endast 40 procent av vinsten skattepliktig. 

Bestiimmelsen i 2 mom. tredje stycket äga motsvarande tilliimpning p<t 
egendom som avses i detta moment. 

Har fastighet överliitits pil aktie
bolag. handelsbolag eller ekono
misk förening genom fång på vilket 
lagfart sökts efter den 8 november 
1967 av någon ande över bolaget 
eller föreningen. beräknas skatte
pliktig som har ett best{immandc in
tlytrealisationsvinst vid hans 
avyttring av aktie eller andel i bola
get eller föreningen som om avytt
ringen avsett mot aktien eller ande
len svarande andel av fastigheten. 
Vad nu sagts får inte föranleda att 
skatt1.:pliktig realisationsvinst be
r;iknas lägre eller att avdragsgill 
realisationsförlust beräknas högre 
än enligt reglerna i detta moment. 
Bestiimmelserna i detta stycke gäl
ler endast om s?1dan fastighet utgör 
bolagets eller föreningens väsent
liga tillgång. Dt.: gäller dock inte vid 
avyttring av aktie i sildant bostads
aktieholag eller andel i sådan bo
stadsförening som avses i punkt 2 
femte stycket av anvisningarna till 
38 ~- om avyttringen avser endast 
rätt till viss eller vissa men ej alla 
bostads\ägenhder i fastigheten. 
Lika med lagfartsansökan anses an
nan ansökan hos myndighet om 
viss åtgärd med åberopande av 
fångeshandlingen. Om vinsten vid 
försiiljning av aktie eller andel p1i 
grund av bestiimmelserna i detta 
stycke beräknas enligt de regler. 
som giiller for beräkning av vinst 
vid avyttring av fastighet. skall 
avyttringen anses ha avsett den mot 
aktien eller andelen svarande ande
len av fastigheten. 

Har fastighet överlåtib på aktie
bolag, handelsbolag eller ekono
misk förening genom fang på vilket 
lagfart sökts efter den 8 novemher 
1%7 av någon som har ett bestäm
mande inflytande över bolaget eller 
föreningen. heräknas skattepliktig 
realisationsvinst vid hans avyttring 
av aktie eller andel i bolaget eller 
föreningen som om avyttringen av
sett mot aktien eller andelen sva
rande andel av fastigheten. Vad nu 
sagts får inte föranleda att skatte
pliktig realisationsvinst beräknas 
fagre elkr att avdragsgill realisa
tionsförlust heräknas högre iin en
ligt reglerna i detta moment. Be
stämmelserna i detta stycke gäller 
endast om s[1dan fastighet utgör bo
lagets eller föreningens väsentliga 
tillgäng. De gäller dL1ck inte vid 
avyttring av aktie i s{1dant hostads
aktieholag eller andel i sådan bo
stadsförening som avses i punkt :! 
femte stycket av anvisningarna till 
38 ~- om avyttringen avser endast 
rätt till viss eller vissa men ej alla 
hostadslägenheter i fastigheten. 
Lika med lagfartsansökan anses an
nan ansökan hos myndighet om 
viss åtg~ird med åberopande av 
fångeshandlingen. Om vinsten vid 
förs~iljning av aktie eller andel p{1 

grund a\· bestämmelserna i detta 
stycke beriiknas enligt de regler, 
som g~lller för beräkning av vinst 
vid avyttring av fastighet. skall 
avyttringen anses ha avsett den mot 
aktien eller andelen s\'arande ande
len av fastigheten. ,\-Jot.ff<1r1md1' 
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Nul'amnde l_\'ildst' 

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 
överlatits på 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 iigt rum skall iiven beaktas till
gång i bolaget som inom två år efter 
avyttringen av aktien. direkt eller 
genom förmedling av annan, över
låts p~i den skattskyldige eller ho
nom närst{1ende persern eller på ak
tiebolag, handelsbolag eller ekono
misk förening, vari den skattskyldi
ge eller honom närstående person 
har ett bestämmande inflytande. 
Har överlfoelse av tillgång i bolaget 
ägt rum efter utgangen av det be
skattningsår då skattskyldighet för 
realisationsvinst vid avyttringen av 
aktie i bolaget uppkom, skall reali
sationsvinst enligt detta stycke tas 
till beskattning p:'i samma sätt som 
viJ efte11a.xcring för niimnda be
skattningsår. Vad nu sagts ~iger 
motsvarande tillämpning vid 
avyttring av andel i handelsbolag 
eller ekonomisk förening. Riksskat
tcverket far medge undantag från 
detta stycke. om det kan antas att 
avyllringen ai· aktil'n el/a andelen 

··-·~ 

··r:: .. , ... 

f-'c)rcslagen lydelse 

giiller 1·id in·vuring ai· konl'ertihelt 
.\'ku/d<'IJl"l'l' so111 111 f!h•it.1· eller op
t ion.lf'ä !l som utjdsts m· aktie/Jo/ag 
som nu sagts. liar uktie/>olagc·t 11t
l.!i1·i1 kom•ertihla .1kulJehrn· eller 
uz/i"ist ur1tionsriitter skall aktiens. 
skuldchrn·!'ts eller 1Jf>tionsrii111·n.1 
andel a1'.fi1.1tighctcn anses 11101.l'l'a
ra aktiens, sk11/cfrhrc1·cts e/l('I' op
tionsriitttns andel m· summan a1· 

dels alla aktier i holaget, dels alla 
aktia till l'ilka de ko111·crtibla sk11l
dchren'11 kan uthytas och dels alla 
aktier 1·ilka kun ny!cck11a.1 med stiid 
m· optionsriillerna. 

Avyttrar skattskyldig aktie i ak
tiebolag och finns vid avyttringen 
obeskattade vinstmedel i bolaget 
till följd av att större delen av dess 
tillgangar före avyttringen av aktien 
överlåtits på den skattskyldige eller 
annan, skall som skattepliktig reali
sationsvinst räknas vad den skatt
skyldige erhåller 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 skatbkyldige eller ho
nom närstäende 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 
ägt rum efter utgängen av det be
skattningsår d<l skattskyldighet för 
realisationsvinst vid avyttringen av 
aktie i bolaget uppkom. skall reali
sationsvinst enligt detta stycke tas 
till beskattning p[i samma siitt som 
vid eftcrta.xering för niimnda be
skallningsår. Vad nu sagts ager 
motsvarande tillämpning vid 
avyttring dels a1· ko111·ertihe/1 sk11!
dehre1· som 11tgi1'ifs eller options
räll som utfåsts m· si/dant aktieho
lag som a1·scs i _/;""ir.\'fa meningen a1· 

delta .1·tvckc. dels av andel i han-
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Nul'llranile lydelse 

skett i annat syfte än att erht1lla 
obehörig förman vid beskattningen. 
Mot beslut av verket i s<ldan friiga 
fär talan inte foras. 

Avyttrar skattskyldig aktie i ett 
aktiebolag. vari aktierna till huvud
saklig del iigs eller p(1 därmed jäm
förligt sätt innehas - direkt eller 
genom förmedling av juridisk per
son - av en fysisk person eller ett 
fåtal fysiska pasoner (fåmansbo
lag). 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 närstående 
person. skall som skattepliktig 
n:alisationsvinst räknas 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 förviirvar större 
delen av tillgångarna i något av få
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 äger motsvarande 
tillämpning i fråga om handelsbolag 
eller ckonomisk. förening eller andel 
i si1dant bolag eller förening liksom 
teckningsrätt till aktie eller annan 
rättighet jämförlig med aktie. Sker 
avyttringen av organisatoriska eller 
marknadstekniska skäl ellcr förelig
ger andra synnerliga skäl. kan rege
ringen eller myndighet, som rege-

6 

Fiireslagen lydl'lse 

delsbolag eller ekonomisk förening. 
Kiksskatteverket fär medge undan
tag friln detta stycke. om det kan 
antas att avyttringen skett i annat 
syfte än att crhiilla obehörig förmån 
vid beskattningen. Mot beslut a\· 
verket i ~ådan fråga ffir talan inte 
föras. 

Avyttrar skattskyldig aktie i ett 
aktiebolag. vari aktierna till huvud
saklig del ägs eller p~01 diirmed jiim
förligt siitt innehas - direkt eller 
genom förmedling av juridisk pa
son - av en fysisk person eller ett 
fätal fysiska personer ffiimansbo
lag). till ett annat famansbolag. 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 närstående 
person, skall som skattepliktig 
realisationsvinst räknas 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 ilr 
efter avyttringen förvärvar större 
delen av tillgångarna i något av få
mansbolagen. Har överlåtelse av 
aktie i det förvärvande bolaget eller 
i bolag. som förvärvat större delen 
av tillgångarna i något av famans
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 beskattningsftr. Vad nu fö
reskrivits i fraga om m-y•ttring m· 
aktie i fämansholag äger betriiJTan
de sädant bolag 111ot.1Tarande 
rilliilllpning i fråga olll ai·yttring 
dels lll" lwm·erribelr sk11ldl'hre1· el
ler optionsrätt, dels m· tl'Ck11i11gs
rätt ril/ aktie. dels m· fijrl'triidesrii11 
till teckning cff konvertibelt skuldc
brei• eller skuldebrei· förenat med 
optionsrii11 och dels ai· annan rät-
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ringen bestiimmer. for särskilt fall 
medge undantag friin tillämpning av 
detta stycke. 

-.. - ~ . 

··.·· 
··t· . .-~·5:.· 

7 

Färcslagen lydelse 

tig het jämförlig med aktie. Bestäm
melserna i detta stvckc ii).!cr mot
.\Tlmmdc tilliimpning ocksä i fi·åga 
om handd~bolag dfrr ekonomisk 
fhrl'lzing och m·yttring ar ande/ i 
sådant ho/ag eller .1ådan .fi'ircning. 
Sker avyttringen av organisatoriska 
eller marknadstekniska skäl eller 
föreligger andra synnerliga skiil. 
kan regeringen eller myndighet, 
som regeringen bestämmer. föi· sär
skilt fall medge undantag från 
tillämpning av detta stycke. 

Som närs1[1ende person rr1knas 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. 

.'iH 
mo m . ~ Skyldighet au erlägga skal! för inkomst åligger sii framr ej 

annat föreskrives i denna lag eller i särskilda bestämmelser. meddelade på 
grund av överenskommelse eller beslut, varom i 7'2 och 73 **sägs: 

al fysisk person: 
för tid, under \'ilken han varit hiir i riket hosatt: 
for all inkomst. som förvärvats inom eller utom riket: samt 
för tid. under vilken han ej varit här i riket hosatt: 
för inkomst av här belägen fastighet: 
för inkomst av rörelse. som här hedrivits: 
för avlöning eller annan därmed jämförlig förmån, som utgått av ansrnll

ning eller uppdrag hos svenska staten eller svensk kommun: 
för avlöning eller annan därmed jämförlig förmån. som utgått av annan 

anställning eller annat uppdrag, i den m{in inkomsten uppburits härifrirn 
och förvärvats genom verksamhet här i riket: 

för pension enligt lagen f 1962: 381) om allmän försäkring till den del 
heloppet överstiger 7 500 kronor och för annan ersättning enligt niimnda 
lag: 

för pension på grund av anställning eller uppdrag ho' svenska staten 
eller svensk kommun; 

för helopp. som utgår på grund av annan pensionsförsäkring än tjänste
pensionsförsäkring, om försäkringen meddelats i här i riket bedriven för
s;ikringsrörelse; 

för ersättning enligt lagen ( 1954: 243) om yrkesskadcförs;ikring eller 
lagen ( 1976: 380) om arbetsskadeförsiikring och lagen I 19.56: 293) om crsiitt
ning il.t smittbärare samt enligt annan lag eller författning. som utgått till 
niigon vid sjukdom eller olycksfall i arbete eller på grund av militärtjänst
göring eller i fall som avses i lagen ( 1977: 265) om statligt personskade
skydd eller lagen ( 1977: 26 7) om krigsskadeersättning till sjömän: 

2 Sen:.iste lydelse 1984: 1060. 
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för dagpenning fnln erkänd arhetslöshetskassa enligt lagen I 1973: 370) 
om arbetslöshetsförsäkring och kontant arbetsmarknadsstöd enligt lagen 
( 1973: 371) om kontant arbetsmarknadsstöd; 

för timstudiestöd och inkomstbidrag enligt studiestöd slagen ( 1973: 349); 
för annan härifrån uppburen. genom verksamhet hiir i riket förvärvad 

inkomst av tjänst: 
för återfört avdrag för egenavgifter enligt lagen ( l 9fi 1: 691) om socialav

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

för vinst vid icke yrkesmässig avyttring av fastighet eller rörelse här i 
riket eller tillbehör till sådan fastighet eller rörelse och av egendom som 
avses i 35 s 3 a mom. och som innefattar nyttjanderätt till ett hus eller del 
av ett hus här i riket: samt 

for vinst vid icke yrkesmässig 
avyttring av aktier och andelar i så
dana svenska företag som avses i 
punkt 4a av anvisningarna till 41 ~. 
om överlataren vid något tillfälle 
under de tio kalenderår som när
mast föregått det är då avyttringen 
skedde haft sitt egentliga bo och 
hemvist här i riket eller stadigva
rande vistats här: 

b} dödsbo: 

for vinst vid icke yrkesmässig 
avyttring dels av aktier och andelar 
i sådana svenska företag som avses 
i punkt 4a av anvisningarna till 
41 S, dels Cl\' konverrihlci sk11ldehre1· 
som 11tgi1·its tff .1·1·enska aktiebolag 
och dels m· såda1111 a1· Sl'en.~ka ak
tieholag utfästa 011tionsriiTter som 
ai·ses i 35 {i 3 mom . .första stycket, 
om överlåtaren vid nagot tillfälle 
under de tio kalendcriir som när
mast föregått det iir då avyttringen 
skedde haft sitt egentliga bo och 
hemvist hiir i riket eller stadigva
rande vistats här: 

för all inkomst som förviirvats inom eller utom riket. 

Anvisningar 

till 35 § 

9. Skattepliktit: reali.rntionwinst 
eller avdragsgill rea/isatio11.1j("irlu.1·t 
skall inte anses uppkomma. när cl/ 
kom·errihelt skuldehrn byts 11t mot 
en aktie eller en optionsrätt 11tny11-
jas för nyteckning eller kåp ai' en 
aktie. 

Har rn aktieiig11re med .fi'iretrii
desriirr pd gr1111d m· aktieinnclwvct 
förviir\'{/t ett kom·fftihelt skulde· 
bre1· eller en optionsriitt till nr
teckning. anses sk11ldehrn·ct eller 
optio11sriillc11 a11skajli1d l'id tid
punkten .fhr fiirriin·ct m· de aktier 
på l'ilka ji"irctriidesriillen gmndats. 
Har annan skattskyldig med fårc
triidesräl/ fi"in·iin·at dt koll\"l'l"tibclt 
.1k11ldebrl'I' eller en optionsräl/. 
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(lfl.1cs sk11/d1·hrc1·er eller oprionsriir
trn anskufliul 1·id tidp1111kre11 fiir 
.f('in'iin·ct m· .fi"irctriidcsriillcn. 

1:.·11 aktie, som .fi"in-iin·111s genom 
urhytc a1· el/ ko111·errihelt sk1ilde
/mT efier utf.!ållf.!Cll 1ll'j1111i 1985 el
ler genom m·teckning eller kiif' med 
stiid m· en optionsriitt, an.1es a11-
s/..a.f.fi1d vid d1·n tidp1111/..1 dti skulde
hrn·et eller optionsriittcn jh1Tiir-
1·at.1· eller. i .tlill som m·ses i andra 
.1tYckc1 .. 1kall anses a11sk1{/fod. 

Har uthytc cl\' cl/ k<1111·er1ihelt 
.1kuldehn.·1· ske/I .frir1· utgangen av 
juni 1985, w1ses aktien _fi'irviirrnd i 
och med urh1·r<'f. 

Om ett skuldchrC\' f('irenat med 
en <1plio11sriitl jön·iirl'(i/.1· genom 
teckning anses skuldehre1·et an
skajfill vid 1idp11nk1en fiir teckning
en. om•se11 0111 denna ske/I med 
stiid m· en .fi'ireträdcsriitl eller fj. 

till 36 ~ 

2 b. J Avyttras aktie eller andel i aktiefond och har aktien eller andelen 
innehafts tvä år eller mera (äldre 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 äldre aktier eller ande
lar av samma slag som den avyttrade. beräknat med hänsyn till faktiska 
anskaffning5kostnadcr och inträffade förändringar beträffande innehavet. 

Anskaffningskostnad för äldre aktie. som är noterad på börs eller före
mal för liknande notering. och för äldre andel i aktiefond får bestlimmas till 
ett belopp som motsvarar 25 procent av vad den skattskyldige erhaller för 
aktien eller andelen efter avdrag för kostnad för avyttringen. Kan den 
skattskyldige göra sannolikt att en beräkning enligt andra stycket leder till 
ett högre helopp. skall dock detta högre belopp anses som anskaffnings
kostnad. 

Avyttras delbevis eller teckningsriitt till äldre aktie. som avses i tredje 
stycket. tillämpas bestämmelserna i det stycket. Därvid avser andra me
ningen den del av anskaffningskostnaden för aktien. beräknad enligt andra 
stycket. som belöper på delbeviset eller teckningsrätten. 

Vid avyttring för senare leverans av aktie som är avsedd att förviirvas i 
anslutning till leveransen (terminsaffär). skall skattepliktig realisations
vinst anses ha uppkommit. trots att aktien förvärvas efter avyttringen. 
Motsvarande giiller om avyttringen avsett lfmad aktie. som skall återställas 
till långivaren genom överlämnande av aktie av samma slag förviirvad i 
anslutning till återställandet tblankningsaffärl. Vinst eller förlust vid 
blankningsatfär skall beräknas ~om skillnaden mellan vad som erhålls vid 

-'Senaste lydelse 1983: 1116. 



Prop. 1984/85: 193 10 

N111·11r11nJe lvJdsc Fiireslagen lydelse 

avyttringen av den hlnade akticn och anskaffningskostnaden för motsva
rande aktie. -.om t11erst~ills till långivarcn. Har aktien inte i11crs\ällts till 
långivan:n före utgången av det fir. som följer närmast efter avyllrings~trel. 
skall skillnaden mellan vad den skalhkyluige erhiillit för den avyltrade 
aktien och värdet av motsvarande aktie - hcräknat efter den liigsta betal
kurs eller. t'm <i.dan saknas. den lägsta köpkurs. som noterats fran avy\1-
ringsdagrn till utgången av sistnämnda är - anses som skattepliktig reali
sationsvinst. Avdragsgill rcalisationsförlust ~kall diirvid ej anses ha upp
kommit. Om vid återliimnandet av ifrågavarande aktie denna anskaffats till 
ett pris. som är lägre än det som beräknats vid tidigare vinstberiikning, 
skall skillnaden tas upp som skattepliktig realisationsvinst det är dä aktien 
{itcrställts till limgivaren. Har i stiillet förlust uppkommit ~ir denna att anse 
som avdragsgill realisationsförlust. 

Har här i riket bosatt skattskyldig förvärvat utländsk aktie frän annan 
sådan skattskyldig och samtidigt förvärvat en rättighet att omplacera ak
tien i annan utliindsk aktie (switchri'itt) gäller följande. Kostnad for förvär
vet av denna rättighet eller ersättning i samband med avyttring av densam
ma skall vid heräkningen av skattepliktig realisationsvinst eller avdragsgill 
realisationsforlust i samband med avyttring av den utländska aktien inte 
inräknas i anskaffningskostnaden eller den erhållna likviden för aktien. 

Vad i femte och sjätte styckena siigs om aktie gäller även annan egen
dom som avses i 35 ~ 3 mom. 

'Vid m·y11ring m· el/ kom·ertihelt 
skulJehrei· ella en optionsriill, 
som inneha.fis t1·å år eller mera 
( iildre kom·ertihelt skuldchrer eller 
iildre optio11.1riilt), heriiknas an
skajfi1ingskostnaden med motna
rande tillämpning m· andra styckl't. 
A ven tredje stycket gäller />ctriif
fande äldre ko111·ertihclt sk11lde
hre1" .1·0111 är noterat på hi.irs eller 
fiiremål för likn1111de notering, och 
betrii.[fande äldre optionsrätt, om 
riitten 111.fi'ists m· ho/ag vars aktier 
1·iJ a1·vttringrn a1· optionsriittcn är 
noterade f){J hörs eller fiiremlil fiir 
liknande noterinR. 

En .fi'ircträdcsräl/ till teckning a1• 
konvntihclt sk11/dchre1· eller sk11/
dehrcrföre11at med optionsriill, di
ken gmnJas pil aktiein11chm· i bola
get, anses a11skaffad utan kustnaJ. 

Som a11sk<ztJi1ingskostnad ji'ir cl/ 
sk11/dl:'hrn, sum utgivits fiirenar 
med optionsrätl och som.fi'irviin·ats 
genom teckning, upptas sku/dehn'
vcts marknadsriirde l'id förrän-el. 
Som anskajji1i11g.1·kustnaJ för en 
optionsräll upptas i sådant fall 
skillnaden mellan emission.iprisl'l 
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och 111ark11ad.1Tlirdl't _f;-ir d1•/ sk11ldc
hre1· 11/l'd i·ilket optio11sriittn1 i·ar 
_f;"ircnad. Har teckningen skett med 
stiid a1· c11 _tiire1riidcsrii11 . .10111 Ji"ir-
1-·iin·ats genom kiip l'ller hytc. 111ed
riik11as 1·ederl11get Fir .foretriides
rälten i a11.1·k1{/.fi1i111;sko.1·111adc11 .får 
optio11srätrc11. Hes1ii111111elsern11 i 
delta styck<! tillii111p11s inte. 0111 

1ecknin1;en skl'll _fi"ire 111gä11ge11 ar 
juni 1985. 

Är l'tl sk11ldehrl'I' _(iirl'nat 1111·d 

flera optio11srättcr skall skillnaden 
mellan emi.1.l'io11.l'pri.rc/ och m11r/..
nad.1Tiirdet fi'ir skuldehrcn'f .fi'irde
las mellan optionsriillema med led
ning ai· deras 111ar/..1wd.n·iirden. 

4. 4 Avdrag för realisationsförlust. beräknad enligt punkt 3 ovan. får. om 
inte annat följer av andra eller fjärde stycket. göras från sådan realisations
vinst eller lotterivinst som enligt punkt 5 av anvisningarna till 18 § är 
hänförlig till samma förvärvskälla som förlusten. 

Avdrag för realisationsförlust på grund av avyttring av premieobliga
tioner. som har utfärdats här i riket. får göras endast fran realisationsvinst 
som har uppkommit vid avyttring av sådana premieobligationer. Har de 
med förlust avyttrade premieobligationerna utfärdats år 1980 eller tidigare. 
får dock avdrag för förlusten göras även från realisationsvinst vid avyttring 
av 

a_l sådan aktie i svenskt aktiebolag som vid tidpunkten för avyttringen av 
aktien är inregistrerad vid Stockholms fondbörs och 

bl andel i sådan svensk aktiefond som. vid ingiingen av del år dii andelen 
avyttras. till minst två tredjedelar består av vid Stockholms fondbörs 
inregi~trerade aktier i svenska aktieholag. 

Avdrag för realisationsförlust skall i första hand göra~ från den n:alisa
tionsvinsl eller lotterivinst som iir hänförlig till samma beskattningsår som 
realisationsförlusten. Har en förlust inte kunnat utnyttjas för avdrag 
niimnda beskattningsår. får avdrag för förlusten göra~ ett senare beskatt
ningsår. dock senast sjätte beskattningsåret efter det till vilket förlusten är 
hänförlig. En på detta sätt förskjuten realisationsförlust fär dras av endast 
mot den realisationsvinst eller lotterivinst som det senare beskattningsåret 
atcrstår sedan avdrag har gjons för de realisationsförlustcr som är hänför
liga till det året. 

A rdrn1; mcJReS (~i fiir förlust 1·id 
m·yllring m· l'll skuldchrei· som u1-
gi1·its i_förening med option.l'rii111ill 
nyteckning eller kiip m· aktier. om 
ai·yllringen inte också inne.fällar en 
örnlåtelse 111· optionsriil/en. 

4 Senaste lydelse 1985: 74_ 
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till 41 s 
4. 5 J fritga om annan förviirvs

blla iin jordbruksfastighet. annan 
fastighet varav inkomsten beräknas 
enligt bokforingsmiis~iga grunder 
eller rörelse giiller s[1som allmän re
gel. att inkomst skall anses hava 
{it njutits under det {ir. då densamma 
frtm den skattskyldiges synpunkt iir 
att anse såsom verkligen förviirvad 
och till sitt belopp bnd. Detta är 
framför allt förhf1llandet. d{1 in
komsten av den skattskyldige upp
burits eller blivit för hlmom till
gänglig för lyftning eller. säsom i 
fråga om bostadsförm;in och andra 
förmimer in natura. då den på annat 
sätt kommit den skattskyldige till 
godo. detta oberoende av huruvida 
inkomsten intjiinats under året eller 
tidigare. Vissa intäkter. t.ex. av 
tjänst. ränta [1 i bank eller annan 
pcnninginrättning innestående me
del o.s. v. kunna dock hänföras till 
nästföregftende iirs inkomst. ehuru 
de icke uppburits cllcr varit till
gängliga för lyftning förrän efter 
nämnda års utgång. Förutsättning
en härför är emellertid, att de intjä
nats under beskattningsåret och 
uppburits eller blivit för lyftning 
tillgängliga omedelbart efter det 
årets utgång eller i varje fall sil ti
digt under nästföljande år. att de 
praktiskt tager kunna hänföras till 
inkom~ten under beskattningsåret. 
Likaledes böra vissa intäkter, 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 ingtmg. Sär
skilda regler gäller vidare enligt 
punkt 4 a i fråga om intäkt på grund 
av icke yrkesmässig av}'!tring av 
aktier och andelar i vissa fall. 

'Senaste lydelse 1983: 452. 

4. I fråga om anmm fördrvskälla 
än jordbruksfastighet. annan fastig
het varav inkomsten beriikna~ en
ligt bokföringsmiissif!a grunder eller 
rörelse giiller st1som allmiin regel. 
att inkomst skall anses hava ätnju
tits under det år. då densamma fn!n 
den skattskyldiges synpunkt iir all 
ansi: sc\som verkligen förviirvad 
och till sitt belopp känd. Detta iir 
framför allt förhållandet. då in
komsten av den skattskyldige upp
burits eller blivit för honom till
gänglig för lyftning eller. säsom i 
fråga om bostadsförmiin och andra 
förmåner in natura. dä den på annat 
sätt kommit den skattskyldige till 
godo. detta oberoende av huruvida 
inkomsten intjiinals under året eller 
tidigare. Vissa intäkter. t.cx. av 
tjänst. ränta f1 i bank eller annan 
penninginrättning inncstaende me
del o.s.v. kunna dock hänföras till 
niistföregående il.rs inkomst, ehuru 
de icke uppburits eller varit till
gängliga för lyftning förrän efter 
nämnda års utgång. Förutsättning
en härför är emellertid, att de intjä
m.ts under beskattningsåret och 
uppburits eller blivit för lyftning 
tillgiingliga omedelbart efter det 
årets utgång eller i varje fall så ti
digt under niistföljande år. att de 
praktiskt taget kunna hänföras till 
inkomsten under beskattningsåret. 
Likaledes böra vissa intäkter. I.ex. 
hyror av en hyresfastighet. vilka in
flutit redan före beskallningsårets 
ingång, hänföras till nämnda års in
komst. därest de avse beskattnings
året eller del därav samt influtit 
omedelbart före ii.rels ingång. Siir
skilda regler gäller vidare enligt 
punkt 4 a i fråga om intäkt på grund 
av icke yrkesmässig avyttring av 
aktier. /.:.om·crtihla s/.:.11/dehre1'. op
tionsriittcr och andelar i vissa fall. 
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Å andra sidan skola utgifterna och omkostnaderna för inkomstförvärvet 
avdragas fran intäkten undt:r det <tr. 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 har giilkr. att en utgift. 
som verkstiillts under äret före eller efter beskattningsåret. kan vara att 
praktiskt taget hiinfora till utgift under beskattningsåret. Si't kan exempel
vis, om ränta fi en i en hyresfastighet intecknad skuld erlagts omedelbart 
efter beskattningsårets utgång, räntan vara att anse såsom utgift under 
beskattningsåret. nämligen för det fall. att riintan hiinfiir sig till beskatt
ningsåret. Om avdrag för kostnader för reparation och underhiill av sådan 
fastighet. varav intiikterna beräknas enligt 24 * I mom .. gäller även punkt 8 
av anvisningarna till 25 ~-I fråga om avdrag för utgifter, som hiinföra sig till 
realisationsvinst. giilla särskilda bestämmelser (jfr anvisningarna till 36 * 
punkt I). 

I enlighet härmed skola fordringar för utfört arbete riiknas siisom intäkt 
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 innestå i bank å s{1dan riikning, å vilken räntan gottskrives insät
taren per den 31 december anses sftsom nämnda dag influten intäkt, medan 
däremot ränta å penningar. som inncstå ft annan räkning, räknas sfisom 
inkomst för det ttr. då räntan förfaller till betalning. även om riintan till 
någon del belöpt å ett tidigare eller senare år. Om någon upplfttit avverk
ningsrätt till skog mot betalning. som skall erläggas under loppet av flera 
år, skall siisom intäkt för varje ilr upptagas den delav köpeskillingen, som 
under samma {tr influtit. Avdrag för minskning i ingående virkesförrf1d 
m.m .. vartill upplatarcn kan vara berättigad. fördelas därvid pii de siirskil
da åren i förhållande till den under varje iir influtna likviden. Detsamma 
gäller i tilliimpliga delar i fråga om annan terminsvis inflytande intiikt i 
egentlig mening. I fråga om intäkt vid icke yrkcsmiissig avyttring av fast 
eller lös egendom iir det däremot utan betydelse om intiiktcn skall upp
bäras pä en gång eller i särskilda terminer. Sii skall realisationsvinst re
spektive realisationsförlust beräknas med hänsyn till köpeskillingens totala 
belopp. oavsett om detta skall betalas pii en gfing ellt:r terminsvis. 

4 a.1' Flyttar 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 svenskt aktier eller andelar i ett svenskt fö-
företag. skall inllikt p~t grund av 
avyttringen anses ha ~Ltnjutits när 
flyttningen sker. om inUikten inte 
hlivit tillgänglig för lyftning dessför
innan. Avyttrar en skattskyldig ak
tier eller andelar i ett svenskt före
tag efter det att han flyttat utom
lands skall intäkten an~es ha åtnju-

. tits i och med avyttringen. Ar i i·a11 
som nu sagts intiiktens storkk he
roende av viss framtida h~indelse 

och kan till följd härav intäktens 

'·Senaste lydebe 19~4: 1060. 

retag. skall intiikt p[1 grund av av
yttringen anses ha iilnjutits niir 
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 att han flyttat utom
lands skall intiiktcn anses ha i1tnju
tits i och med avyttringen. Ar i fall 
som nu sagh intäktens storlek be
roende av viss framtida hiindelse 
och kan till följd hiirav intiiktens 
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totala belopp inte faststiillas vid den 
taxering som iir i fr~iga. skall till
kommande belopp beskattas vid 
taxeringen för det ar d;i beloppet 
blir tillgängligt för lyftning. Därvid 
skall beskattningen ske p{1 grundval 
av förhällandena vid avyttringen 
1Jc.:h med tilliimpning av de beskatt
ningsregler som giillde vid taxering
en för av ytt ri ngsaret. 

14 
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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 tillgiingligt för lyftning. Därvid 
skall beskattningen ske på grundval 
av förhållandena vid avyttringen 
och med tillämpning av de beskatt
ningsregler som gällde vid taxering
en för avyttringsåret. 

Vad 1111 sagts gäller äi·cn i·id 
aryttring av ko111•errih/a sk11hlehre1· 
som 11tgi1·its m· .1·1·e11ska aktiebolag 
och sådana m· .1·1·c11ska akticholag 
11tfiist11 optio11srä11cr som ai·ses i 
35 .~ 3 1110111 . .f('irsta stycket. 

Som ett svenskt företag räknas vid tillämpningen av denna anvisnings
punkt svenskt aktiebolag och handelsbolag samt svensk ekonomisk för
ening, dock ej bostadsaktiebolag och bostadsförening som avses i punkt ::! 
femte stycket av anvisningarna till 38 §. 

Denna lag7 träder i kraft den I januari 1985 och tillämpas första gången 
vid 1986 års taxering. Aldre bestämmelser skall dock fortfarande tillämpas 
vid nämnda taxering i fråga om skattskyldiga som då taxeras för beskatt
ningstir som har p{1börjats före den I januari 1985. 

\'id 1985 års taxering skall h1'
stii111111elserna i 53 § i mom. jiJrs/ll 
st\·ckc·t dJ i lagrummets lydelse en
ligt lagen ( 198./:353 i om iinJring i 
/.:0111111111wls/.:a11elagc11 tilliimpas på 
StUidscn Sn11{fi'irctagsji111de11. 

I. Bestämmelsen om skattskyldighet för Stiftelsen Småföretagsfonden 
trfalcr i kraft tvil veckor efter den dag dii lagen enligt uppgift pa den utkom 
från trycket i Svensk författningssamling. I övrigt träder denna lag i kraft 
den I juli 198.'i och tillämras i fråga om avyttringar som sker efter ikrafttrii
dam.let. 

2. Punkt 2 b åttonde stycket andra meningen av anvisningarna till 36 ~ ~ir 
inte tillämplig beträffande en optionsrätt. om teckningen av ~kuldebrevct 
med c~1tionsriitt skett före ikraftträdandet. 

3. Punkt 4 fjärde stycket av anvisningarna till 36~ i runktcns äldre 
lydelse gäller fortfarande. om skuldebrev som avses där forv~irvats före 
ikrafttr~idandct. 

4. Har en skalhkyldig vid ikraftträdandet innehaft ett konvertibelt skul
debrev i fem ar eller mera. får han vid beriikning av realisatiL1nsvinst eller 
realisationsförlust som anskaffningskostnad uppta skuldebrevets mark
nadsv~irde vid ikraftträdandet i stiilh:t för det vederlag som erlagts vid 
förvärvet av skuldebrevet. 

-. 1984: 1060. 
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5. Denna lag inverkar inte pii tillämplif!heten av den i övergångsbestiim
melscrna till lagen ( 1984: 10601 om ändring i kommunalskattelagcn 
( 1928: 370) intagna föreskriften att äldre bestämmelser fortfarande skall 
till~impas vid 1986 <lrs taxering i friiga om ~kattskyldiga som dil taxeras för 
beskattningsår som har påbörjats före den 1 januari 1985. 
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2 Förslag till 

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

Härigenom föreskrivs att 2 ~ 9 mom. och 7 ~ 4 mom. lagen ( 1947: 5761 om 
statlig inkomstskatt skall ha nedan angivna lyddse. 

n 
9 mom. 1 Har svenskt aktiebolag eller svensk ekonomisk förening uppta

git lån som löper med ränta vars storlek iir helt elkr delvis beroende av 
företagets utdelning eller av dess vinst (vinstandelslånl. medges avdrag för 
räntan i den utstrtickning som anges nedan. 

För sfldan ränta pil vinstandelsbn som inte Lir beroende av det lånta
gancle företagets utdelning eller vinst får företaget avdrag enligt hestäm
melsernu i 22. 25. 29. 36 och 39 §§kommunal skattelagen ( 1928: 370). 

Ränta, vars storlek är beroende av företagets utdelning eller vinst (rörlig 
ränta). anses som avdragsgill omkostnad för företaget i den förv~irvskföla 
vari det lilnade kapitalet har nedlagts endast under förutsättning att 

a) lånet har utbjudits till teckning pä den allmänna marknaden eller 
bl ensamrätt eller företrädesrätt till teckning av l~inet har ILimnats någon 

som inte äger aktier eller andelar i det !antagande företaget och inte har 
sådan intressegemenskap med företaget som avses i punkt I av anvisning
arna till 43 § eller i 57 § 3 mom. kommunal skattelagen samt - s{1vitt gäller 
fämansföretag som avses i 35 § I a rnom. kommunal skattelagen - inte 
heller är företag~ledare i företaget eller närstående till sådan företagsledare 
eller till aktie- eller andelsägare i företaget eller 

c) aktierna eller andelarna i det låntagande företaget är noterade på 
svensk hörs eller foremtil för liknande notering här i riket och företrädes
rätt till teckning av lånet 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 låntagande företaget dock 
som intäkt i den förvärvskälla vari det !tinade kapitalet har nedlagts uppta 
ett helopp motsvarande det sammanlagda värde som genom företrädesrät
terna kan anses ha tillförts aktie- eller andelsägarna. Beloppet tas till 
beskattning vid taxeringen för det beskattningsår under vilket teckningen 
av lånet har avslutats. 

P{1 ansökan av bntagande företag får riksskatteverkct. under förutsiitt
ning att lånevillkoren med hiinsyn till omstiindighcterna vid lånets uppta
gande far antas ha bestämts på affärsmässig grund. besluta att rörlig ränta 
skall anse~ som avdragsgill omkostnad för företaget utan hinder av att rätt 
till teckning av lånet har förbehtillits person eller personer som äger aktier 
eller andelar i företaget. Beslut av riksskatteverket i fr~1ga som här avses 
far inte överklaga~. 

,Ä,r det l[mtagande företaget siidant fo.mansföretag som avses i 35 * 
I a mom. kommunal skattelagen. giillcr - oberoende av he,tiimmelserna i 
tredje och fjärde styckena - att rörlig riinta, som utbetalas till aktie- eller 
andelsägare eller foretagskdan:: i företaget eller dem närst[iendc personer 
eller nilgon som pa annan grund har intressegemenskap med företaget. inte 
är avdragsgill. 

1 Senaste lydelse 198-l: 1061. 
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N111'{1ramlc lydelse Före.1/af.!l'll lvdelse 

Uttrycken företagslcdarc: och närstående personer har den innebörd som 
anges i 35 ~ I a mom. kommunalskattelagen. 

7§ 

Hur .11·01.1/.:t aktieholag utgil'it 
s/.:11/dehrer Ji"irenat med optionsriitt 
till nyteckning eller kiip ai· aktie 
medges hologet ej m·drag ji'ir ski/1-
/l(lllcn ml'll1111 emissionspriset och 
skuldehrc1·ets marknadsi·ärde. 

4 mom.~ Understödsförening som inte bedriver till livförsiikring hänför
lig verksamhet eller som enligt sina stadgar inte fär meddela annan kapital
försäkring än sådan som omfattar kapitalunderstöd på högst 1 000 kronor 
för medlem. 

akademier, allmiinna undervisningsverk, sådana sammanslutningar av 
studerande vid rikets universitet och högskolor i vilka de studerande enligt 
gällande stadgar är skyldiga att vara medlemm.-ir, samarbetsorgan för 
sf1dana sammanslutningar med ändamål att fullgöra uppgifter som enligt 
nämnda stadgar ankommer på sammanslutningarna. 

sjömanshus. företagareförening som erhåller statsbidrag. regional ut
vecklingsfond som avses i förordningen I 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 pensionsutfästelse 
m.m .. personalstiftelser som avses i samma lag med ändamäl uteslutande 
att lämna understöd vid arbetslöshet. ~jukdom eller olycksfall, stiftelser 
som bildats enligt avtal mellan organisationer av arbetsgivare och arbetsta
gare med ändam[il att utge avgångsersättning till friställd arbetstagare eller 
främja åtgärder till förmån för arbetstagare som blivit uppsagd eller löper 
risk att hli uppsagd till följd av driftsinskränkning. företagsnedläggelse 
eller rationalisering av företags verksamhet, sådana ömsesidiga försäk
ringsbolag som avses i lagen om yrkesskadeförsäkring, 

Allmänna pensionsfonden, All- Allmänna pensionsfonden. All-
männa sjukförsäkringsfonden, Alva männa s_iukförs~ikringsfonden, Alva 
och Gunnar Myrdals stiftelse, Apo- och Gunnar Myrdals stiftelse, Apo-
tekarsocietetens stiftelse för främ- tekarsocietetens stiftelse för främ-
.iande av farmacins utveckling jande av farmacins utveckling 
m.m., Bokbranschens Finansie- m.m.. Bokbranschens Finansie-
ringsinstitut Akticholag, Bryggeri- ringsinstitut Aktiebolag, Bryggeri-
stiftelsen. Dag Hammarskjölds stiftelsen. Dag Hammarskjölds 
minnesfond, Fonden för industriellt minnesfond. Fonden for industriellt 
utvccklingsarhete, Fonden för in- utvecklingsarbete. Fonden för in-
dustriellt samarbete med u-länder. dustriellt samarbete med u-länder. 
Fonden för svenskt-norskt industri
ellt samarbete. handelsprocedurrii
det. Järnkontoret och SIS - Stan
dardiseringskommissionen i Sveri
ge, sä länge kontorets respektive 

' Senaste lydelse I 9X4: 1061. 

2 Riksdaitl'll 1984185. 1 sam/. Nr 193 

Fonden för svenskt-norskt industri
ellt samarbete, handclsprocedurrt1-
det, Järnkontoret och SI S - Stitn
dardiseringskommissioncn i Sveri
ge. sli länge konlorets respektive 
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N111·amndc lyde/.1e 

kommissionen~ vinstmeJcl an
viinds till allmLlnt nyttiga ändamLll 
och utdelning inte lämnas till Jel
iigare eller medlemmar. Nohelstif
tclsen. Non-landsfonden, Stiftelsc.:n 
Industricentra. Stiftelsen industri
ellt utvecklingscentrum 1 övre 
Norrland. Stifteben Institutet för 
Företagsutveckling. Stiftelsen 
LanJstingens fond för teknikupp
handlini; och produktutveckling. 
Stiftelsen för produktutvecklings
centrum i Göteborg. Stiftelsen Pro
duktutvccklingscentrum i Ö~tergöt
land. Stiftelsen för samverkan mel
lan Lunds universitet och näringsli
vet - SUN. Stiftelsen Sverigestek
nisk-vetenskapliga attaehcverk
samhc.:t. Svenska bibelsiillskapets 
bibelfond, Svenska Penninglotte
riet Aktiebolag, Svenska skeppshy
potekskassan. Svenska CNICEF
kommitten. Sveriges exportråd. 
Sveriges turistråd. Aktiebolaget 
Tipstjilnst och Aktiebolaget Trav 
och Galopp 

18 

FiireslaRl'fl lydelse 

kommissionens vinstmedel an
vänds till allmänt nyttiga ändamäl 
och utdelning inte lämnas till del
ägare eller medlemmar. Nobelstif
telsen, Norrlandsfonden. Stiftelsen 
Industricentra, Stiftelsen industri
ellt utvecklingscentrum i övre 
Norrland. Stiftelsen Institutet for 
Företags ut veckling. Stiftelsen 
Landstingens fond for teknikupp
handling och prmluktutveckling, 
Stiftelsen för produktutvccklings
centrum i Göteborg. Stiftelsen Pro
duktutvecklingscentrum i Östergöt
land. St(ftelsen S111äfiiretag.1:fii11-
clen. Stiftelsen for samverkan mel
lan Lunds universitet och näringsli
vet - SUN. Stiftelsen Sverigestek
nisk-vetenskapliga attacheverk
samhet. Svenska bibelsällskapets 
bibelfond. Svenska Penninglotte
riet Aktiebolag. Svenska skeppshy
potekskassan. Svenska UNICEF
kommitten. Sveriges exportråd. 
Sveriges turistråd. Aktiebolaget 
Tipstjänst och Aktiebolaget Trav 
och Galopp 

frikallas friln skattskyldighet för all annan inkomst än inkomst av fastig
het. 

Vad som sägs i 6 mom. tredje och femte styckena har motsvarande 
tilliimpning i fnlga om stiftelse som avses i detta moment. Att pensionsstif
telse lägger avkastning till kapitalet medför dock skattskyldighct för all 
inkomst endast om stiftelsen har överskott på kapitalet enligt 15 * lagen 
( 1967: 531) om tryggande av pcnsionsutfästelse m.m. 

Denna lag träder i kraft den I juli 198'i. 
De nya bestämmelserna om skattskyldighet i 7 * 4 mom. tilWmpas första 

gången vid 1986 ars taxering. Vid 1985 ftrs taxering skall Stiftelsen Sma
företagsfonden vara helt befriad frän skattskyldighet vid taxeringen till 
statlig inkomstskatt. 



Prop. 1984/85: 193 19 

3 Förslag till 

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

Härigenom föreskrivs att 3 ~ I mnm. lagen< 1947: 577l om statlig formö
gc.:nhc.:tsskatt skall ha nedan angivna lydelse. 

H 
J mom. 1 Vid förmögenhetsberiikningen skola. i den män ej annat fram-

giir av ::! mom. hiir nedan. silsom tillg{mgar upptagas: 
al fastighet: 
b) romträtt. rnttenfallsriitt: 
c) lös egc.:ndom. som är avsedd för stadigvarande bruk i skattskyldig~ 

förvtirvsverksamhet eller att diiri omsiillas eller förbrukas. silsnm djur 
samt maskiner och andra inn:ntarier. r~1ämnen. varor. jordbruks- och 
skogsprodukter. förbruknings;irtiklar och dylikt. grurnr. patc.:nt- och för
lagsriitter. riitt till skogsavverkning il ann;ins mark samt rätt till stenbrott 
och dylikt: 

dl kapital. som tinnes kontant 
tillgängligt eller utlånats eller ned
lagts i obligationer eller insatts i 
bank eller annorstädes eller bestått 
av andra fordringar eller av aktier 
eller andelar i ekonomiska för
eningar. bolag, aktiefonder eller rc.:
dc.:ric.:r eller av andel i oskiftat 
dödsbo som vid taxering till statlig 
inkomstskatt skall behandlas s{tsom 
handelsbolag. i den mån samma ka
pital icke är att hiinföra till i cl här 
ovan niimnd egendom; 

d) kapital. som finnes kontant 
tillgängligt eller utlånats eller ned
lagts i obligationer eller insatts i 
bank eller annorstädes eller bestått 
av andra fordringar eller av aktier 
eller andelar i ekonomiska för
eningar. bolag. aktiefonder eller re
derier eller tll" optio11sriit1er till ny
teckning eller /.:iip 111· aktier. om sti
d1111 optionsriitt iir ji"iremål fi"ir 0111-

sätlning ptl /.:.apita/111ar/.:.11ade11, el
ler av andel i oskiftat dödsbo som 
vid taxering till statlig inkomstskatt 
skall behandlas sasom handelsbo-
lag. i den män samma kapital icke 
iir att hänföra till i cl här ovan 
niimnd egendom: 

el lös egendom. som är avsedd för ägarens och hans familjs person!iga 
bruk och bekvämlighet och av beskafknhet att böra hiinföras till yttre 
inventarier. såsom ekipage, ridhiistar. automobiler. motorc.:yklar. lust
jakter. motorbfitar och dylikt. så ock smycken: 

f) besittningsriitt till fi.1stighct. diir innehavaren ej c.:nligt 7 ~skall likstiillas 
med iigare. s{1vida rättigheten iir utan vederlag eller mot visst belopp en 
giing for alla upplåten för innehavarens livstid eller för tid. som icke· 
kommer att ut löpa inom rem ar efter beskattningsfarcts utgfmg: 

g) riitt till rtinta. <ivkomst av fastighel eller annan stadigvarande.: formfm. 
som icke avses i f) här ovan, si\ vida rättighe1en iir förhandenvarande o.:h 
bestämd att tillgodonjutas för dc.:n beriittigades livstid eller för tid. som icke 
kommer att utlöpa inom fem år d!er beskattningsårets utgång. 

Denna lag triider i kraft den I juli 19H5 och tilliimpas första gängen vid 
1986 ärs taxering. 

1 Senaste lydelse 1974: 998. 
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Utdrag 

PROTOKOLL 
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vid regcringssammantriide 

1985-03-14 

Närvarande: statsministern Palme. ordförande, och statsrfalen Lundkvist. 

Feldt, Sigun:lsen. Gustafsson. Leijon. Hjelm-Wallen, Boström. Bodström. 

Göransson. Gradin, R. Carlsson. Holmberg. Hellström. Thunborg. Wick

bom 

Föredragande: statsrf1det Feldt 

Lagr3dsremiss med förslag om beskattningen a,· konvertibla skuldebre,· och 

optionslån 

I Inledning 

Under 1970-talet till skapades genom civilrättslig lagstiftning flera nya 

finansieringsformer för aktiebolagen. Möjligheter öppnades för bolagen att 

anskaffa kapital vid sidan av de traditionella formerna nyemission och lån 

genom utgivning av konvertibla skuldebrc".' och skuldebrev förenade med 

optionsrätt till nyteckning loptionslånl. Även för vinstandclslån infördes 

civilrättsliga bestämmelser. 
Genom lagstiftning ar 1977 reglerades kommunalskattelagen 

( 1928: 370), KL frägorna om avdragsrätt för bolaget för den ränta som 

utbetalas på vinstandelslån samt den skattemässiga behandlingen av före

triidesrätten för aktieägare att delta i sådana lån. Däremot saknas i övrigt 

skatteregler som direkt avser de nya finansieringsformerna. 

Vad som är gällande rätt på omrfidet har dock i stora ddar klargjorts i 

några regeringsrättsdomar. Regeringsrättens praxis leder emellertid i vissa 

hänseenden till ett otillfredsställande beskattningsresultat. Bl.a. har op

tionslåncn kunna användas för att till skapa fiktiva realisationsförluster. 

Kapitalvinstkommittcn <B 1979: 05l har med förtur utarbetat förslag till 

rcalisationsvinstregler på området i tv<'i delbetänkanden. <Ds Fi 1983: 25) 

Reavinst på konvertibla skuldebrev och IDs Fi 1984: 24) Reavinst på op

tionslån. I samband med att det sistnämnda hetiinkandet överlämnades 

fann regeringen det påkallat med provisoriska åtgärder i avvaktan på en 
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permanent lagstiftning på grundval av betänkandet för att förhindra att 

optionslänen i stor omfattning utnyttjades för att tills kapa ytterligare reali

sationsförluster. Regeringen föreslog därför att rätten till avdrag för rcali

sationsförluster på optionsskuldebrev skulle begr~insas (prop. 1984/85: 97). 

Riksdagen har numera bifallit förslaget (SkU 27. rskr 141. SFS 1985: 74). I 

den nyss angivna propositionen förklarade jag att jag avsåg att efter re

missomgången återkomma med förslag till lagstiftning på grundval av 

kapitalvinstkommittcns betänkanden och remissynpunkterna. Jag skall nu 

ta upp den frågan. 

Kapitalvinstkommittens förslag till lagtext på omrf1det har i betänkandet 

Reavinst på optionslån bearbetats sa att det omfattar :iven det tidigare 

förslaget beträffande konvertibla skuldebrev. Lagtextförslaget bör fogas 

till protokollet i detta ärende som hilaga I. Remissbehandling har skett av 

kommittens betänkanden. Förteckningar över remissinstanserna och sam

manställningar av remissyttrandena bör tilläggas som hilaga 2 och 3. Som 

bilaga 4 bör fogas en redogörelse för gällande rätt på de aktiebolagsrätts

liga och skatterättsliga områdena. Redogörelsen utgör en sammanfattning 

av kapitalvinstkommittens framställning i motsvarande delar i de nämnda 

delbctiinkandena. Innan jag går vidare vill jag också göra en precisering i 

terminologi~kt hänseende. När beteckningen optionslån anviinds i det 

följande åsyftas. om inte något annat direkt anges ett skuldebrev förenat 

med en optionsräl! som kan avskiljas från skuldebrevet och omsättas 

separat. 

2 Allmän motivering 

2.1 Inledande synpunkter 

Under senare år har aktiemarknaden kännetecknats av en kraftig expan

sion. Omsättningen på börsen har mångdubblats. En ny marknad för aktier 

i större familjeföretag - OTC-marknaden - har tillskapats. De nya finan

sieringsformer som fick sin civilrättsliga reglering under första hälften av 

1970-talet - främst konverteringslån och optionslån - har i ökande ut

striickning använts av företagen för anskaffning av kapital. 

Den utveckling som ägt rum belyser på ett slående sätt beskattningens 

avgörande betydcl~e för värdepappersmarknaden och för företagens möj

ligheter att anskaffa kapital pf1 denna marknad. Ändrade skattemiissiga 

betingelser för aktieplaceringar bidrog till den starka allmänna kursupp

gången pii börsen. Utan de nya förmånliga reglerna för vid sidan av börsen 

marknadsmässigt omsatta aktier torde dagens OTC-marknad inte ha kom

mit till stånd. Att heskattningen på ett avgörande sätt styr marknaden och 

därmed företagens kapitalanskaffning framgår också med all önskvärd 

tydlighet av den emissions verksamhet som förekommit när det gäller kon

vencringslån och optionsliin under de senaste åren. Det saknas här anled-
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ning att i detalj g[i in p~t denna verksamhet. Redogördser för des:>a förhål

landen har ltimnats i karitalvinstkommittens betiinkanden Reavinst p{1 

konvertibla skuldebrev och Rea\·inst pft optionslftn. Dd riicker hiir m..:d att 

klmstatcra att utg~rngcn i tvt1 förhandsbeskedsiirendcn i februari 1983 hos 

riksskatteverkets niimnd for rättsärendcn föranledde ett totalt stopp for 

emissioner av s~iväl konvertibler som optionslån samt att en viiscntligen 

annorlunda bedömning av regcringsriitten i december 1983 i samma :iren

dt:n var den utlösande faktorn bakom emissioner pii ett totalt belopp 

överstigande h miljarder kr. under mindre ~in ett är. Sedan regeringen i 
bör:ian av december I 984 i en proposition till riksdagen föreslagit ett förbud 

!i:ir avdrag för förluster p~i skuldebrev utgivna i optionsliin har inga ytterli

gare emi""ioner iigt rum. 

I detta ;irende ;ir fråga om att ta stiillning till uttryckliga bestfönmelscr 

för vinstbeskattningen av konvertibla skuldebrev och optionslån. Av vad 

jag nyss sagt kan den slutsatsen dras att en utg<ingspunkt för en sädan 

reglering bör vara att dessa finansieringsformer sins emellan och i förhål

lande till andra former av finansiering ges en så långt möjligt skattemässigt 

likvärdig behandling. Uppnås inte neutralitet i detta hänseende kommer 

valet av finansieringsform att styras pft ett friin rationella ekonomiska 

utgängspunkter i övrigt omotiverat sätt. 

När kapitalvinstkommitten utformat sina förslag har arbetet bedrivits 

med just denna utgirngspunkt. Kommittfförslagen. som jag inte nu i detalj 

skall redogöra för. innebär bl.a. att konvertibla skuldebrev och optionsriit

ter i ett optionslån skall likst:illa~ med aktier vid realisationsvinstbeskatt

ning. att aktier som tecknas med utnyttjande av el\ konvertibelt skulde

brev eller cn oplionsriitt skall anses anskaffadc när skuldebrevet resp. 

optionsriitten förv;irvades samt att optionsrättcr skall utgöra en skatteplik

tig tillg~lng vid förmögenhetsbeskattningen. De nu nämnda förslagen syftar 

alla till att sii långt möjligt iistadkomma ett beskattningsresultat som över

ensstämmer med det som uppkommer vid vanlig nyemission av aktier. 

Detta syfte har också förslaget frfrn kommitten om att emissionspriset vid 

en emission av ett optionsliin skall fördelas på skuldebrevet och options

rätten och inte Sllffi enligt nuvarande praxis i sin helhet anses belöpa på 

skuldebrevet. 

Av vad jag rcdan tidigare sagt framgår att jag delar den principiella 

inställning till hur best:immelserna bör utformas som kommitten givit 

uttry1.:k för. Vid remissbehandlingen har också förslagen i allmänhet fatt ett 

positivt bemötande. Ett antal instanser har i och för sig riktat invändningar 

mot olika detaljer i förslagen men likväl st:illt sig positiva till uppläggningen 

i stort. Allvarliga betänkligheter mot en lagstiftning pä grundval av kom

mittens förslag har emellertid också framförts. Riksskatteverkets (RSV) 

uppfattning är den att förslagen bctr;iffande optionslfinen medför avsevärt 

m..:rarhete för beskattningsmyndigheterna och kontrollproblem som är yt

terst svi'1ra att hantera. Länsstyreben i Göteborg framför liknande syn-
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punkter. RSV framhaller särskilt att de nu aktuella kommittehetänkandena 

endast herör en del av kommilleuppdragct. Verket ifr<lgasiitter om inte en 

samlad t)versyn av realisationsvinstbeskattningen borde foregi1 ytto.:rligare 

lagregkring inom omrfrllct. 

Jag kan för egen del i mii.ngt och mycket instämma i vad som framförts 

fr{rn RSV och länsstyrelsen i Göteborg. Det aktuella området inrymmer en 

hetydande komplexitet. En snabb utveckling pt1giir där nya linansieringsin

~trument - vissa utan särskild civilriittslig reglering - kommer till använd

ning. Jag vill inte förneka att detta ger upphov till problem vid beskattning

en. När beskattningsbestiimmelser - som i det aktuella iirendet - skall 

utformas måste ofta svåra avvägningar göras mellan i:i ena sidan kravet på 

enkla och liittillämpade regler och å andra sidan önskem<llet om ett materi

ellt riktigt beskattningsresultat. Att tillgodose det sistniimnda önskem[ilet 

iir niir det gäller realisationsvinstbeskattningen mt1nga gi:inger liktydigt med 

att åstadkomma en neutral skattem:issig hehandling av olika viirdepapper 

och finansieringsformer. 

Jag vill här skjuta in ytterligare några pi1pekanden av allmänt slag. En 

evig vinstbeskattning av värdepapper kommer alltid att inrymma tekniska 

problem om beskattningen helt eller delvis ska bygga pii den verkliga 

vinsten vid en avyttring. Jag iir fullt på det klara med att schabloner i större 

eller mindre utsträckning mi1ste tillgripas för att underlätta den praktiska 

hanteringen. Jag är emellertid av fördclningspolitiska skäl inte beredd att 

förorda vare sig att den eviga vinstbeskallningen av aktier och liknande 

egendom ersätts av en tidsbegränsad beskattning eller att vinstberäkningen 

helt frikopplas frfm den verkliga vinsten. Med det nu sagda har jag velat 

klargöra vilka allmänna förutsättningar som bör giilla för lagstif!ningsarhe

tet inom omd1det. Min uppfattning leder emellertid också till den slutsat

sen att eventuella framtida ändringar i realisationsvinstreglcrna för aktier 

och liknande värdepapper inte kommer att vara av s{1 ingripande slag att de 

i sig motiverar ett uppskov med lagstiftningsiHgiirder betriiffande konver

tibla skuldebrev och optionslån. 

Min hedömning av om en lagstiftning skall genomföras nu pi\ grundval 

av de aktuella kommittebctiinkandena grundas sammanfallningsvis på föl

jande. 

Kommitteforslagen hygger p;'i en principiellt riktig grund för heskatt

ningen av vinster på värdepapper. Omradet i sig bnnetecknas av en stor 

komplexitet och snabha föriindringar vilket gör det nödvändigt att efter

sträva enkla regler samtidig! som grundliiggandc fördclningspolitiska öns

kemiH sätter klara griinser för hur långt fore1iklingsstdvandena kan drivas. 

Det är slutligen angeläget att det provisoriska avdrags förbud som giillcr för 

förluster på skuldebrev utgivna i optionsbn kan upphiivas s;'i att finansie

ringsinstrumentet åter blir anviindban. 

Min slutsats hlir den all överviigande skiil talar för att en lag~tiftning hör 

genomföras nu och att denna kan grundas pä förslagen frtrn kapitalvinst-
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kommitten. Jag vill här mot hakgrund av den nyss redovisade kritiken mot 

förslagen päpeka att kommitten också sökt tillgodose kravet på enkla 

regler. Det bör också tilläggas att jag i det följande i vissa delar kommer att 

avvika från betänkandeförslagen. Detta sker dil bl.a. för att beakta de 

önskemäl om enklare regler som framföns. 

Innan jag närmare går in pil de olika förslagen skall jag något beröra en 

näraliggande frilga som helt nyligen tagits upp i en gemensam framställning 

frfin Svenska bankföreningen och Svenska fondhandlareföreningen. I 

framställningen behandlas aktieoptioner som saknar samband med emis

sioner av skuldehrev. En redogörelse lämnas for en planerad marknads

mässig omsättning av s{idana optioner. vilket är en helt ny företeelse för 

svenska förhållanden. Enligt föreningarnas uppfattning innebär nuvarande 

skattemässiga behandling av dessa aktieoptioner ett hinder för en mera 

omfattande handel. l framställningen föreslas mot den bakgrunden att 

vissa nya hcstämmelser införs i KL. Det hemställs att lagstiftningsåtgär

derna genomförs omgående och då lämpligen i samband med behandlingen 

av förslagen om optionslånen. 

Med anledning av framställningen vill jag framhålla följande. De aktieop

tioner som berörs i framställningen är en nyhet i Sverige. Om. och i så fall 

vilka. ändringar i skattereglerna som kan vara påkallade för att underlätta 

denna optionshandel är jag for dagen inte beredd att ta ställning till. Jag 

kan därför inte biträda yrkandet i framställningen om en omedelbar lag

stiftningsåtgärd. 
I några remissyttranden över betänkandet Reavinst på optionslån har 

vidare begärts vissa klarlägganden och ytterligare lagstiftningsåtgärder. 

Länsstyrelsen i Kronobergs län har framhållit att oklarhet föreligger när 
det gäller behandlingen av optionsrjitter till anställda. I den frågan vill jag 

endast framht11Ia att de särskilda bestämmelser som infördes föregående 

höst om undantag från förmånsbeskattning av anställdas aktieförvärv i det 

egna företaget inte är tillämpliga beträffande ett motsvarande förvärv av 

optionsrätter. Om en anställd förvärvar en optionsrätt att teckna aktier i 

det egna företaget till förmånspris är denna förmån således i princip skatte

pliktig. Länsstyrelsen i Stockholms län har framhållit att lågförräntande 

reverser används som vederlagsform bl.a. vid aktieöverlåtelser i syfte att 

framkalla realisationsförluster. Länsstyrelsen föreslår att sådana reverser i 

princip skall behandlas på samma sätt som skuldebrev i optionslån. Frågor 

kring beskattningen av räntebärande värdepapper i allmänhet kommer att 

behandlas i kapitalvinstkommittcns fonsatta arbete. I detta torde den fräga 

som länsstyrelsen tagit upp komma att ingå. Jag är mot den bakgrunden 

inte nu beredd att ta ställning till länsstyrelsens förslag. 
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2.2 Beskattningen ,·id avyttring av ett konvertibelt skuldebrev 

Mitt förslag: Ett konvertibelt skuldebrev skall vid avyttring beskattas 

enligt aktievinstreglcrna i 35 § 3 mom. kommunaJskatteJagcn 

Kapitalvinstkommittens förslag: Samma som mitt. 

Remissinstanserna: förslaget tillstyrks överlag. Endast SHJO-Fami(ic

j(lrctagen och Aktiespararnas rik.1:fi'irhu11d framför en avvikande mening 

och förordar att beskattning skall ske enligt bestämmelserna i 35 ~ 4 mom. 

KL för lös egendom. 

Skälen för mitt förslag: Vid den reform av aktievinstbeskattningen som 

genomfördes iir 1976 uttalade den d:'1varamk departementschefen att obli

gationer och liknande handlingar normalt inte var föremål för samma 

fangsiktiga värdestegring som aktier och ej heller omsattes i samma ut

sträckning. Det saknades därför anledning att vid realisationsvinstbeskatt

ningen jämställa dem med aktier. Departcmentschefen ansiig visserligen 

all de konvertibla skuldebreven intog en särställning genom att värdet på 

dem i många fall kunde väntas stiga i samma mån som aktierna i det bolag 

som gett ut skuldebreven. Han fann emellertid att det då inte fanns tillräck

liga skäl att föra in de konvertibla skuldebreven under aktievinstreglerna 

lprop. 1975176: 180 s. 172). 

Sedan år 1976 har förhållandena förändrats avsevärt på viirdepappers

marknaden. Omsättningen har mångdubblats och ett flertal nya finansie

ringsinstrument har kommit till användning. 

Ett stort antal bolag har gett ut konvcrteringslån. Många sådana lån har 

inregistrerats på Stockholms fondhörs. Konverteringslånen har blivit en 

välkänd och allmiint accepterad finansieringsform. 

De senaste årens utveckling har därför gett ett betydligt hättrc besluts

underlag för bedömningen av den skattemässiga behandlingen av de kon

vertibla skuldebreven än det som fanns år 1976. Det torde sålunda stå klart 

att viirdeförändringarna pti ett konvertibelt skuldebrev är i stort likartade 

med dem som bolagets aktie undergår. En placerare kan alltså genom 

innehav av ett konvertibelt skuldebrev tillgodogöra sig aktiens värdesteg

ring. Aven vid kursfall iir värdeförändringen på det konvertibla skuldebre

vet och aktien likartad. i vart fall ned till en kurs motsvarande skuldebre

vets inlösenbelopp. Värdeförändringarna på det konvertibla skuldebrevet 

styrs alltså i hög grad av kursen på bolagets aktie. 

Till de eri'arenheter som vunnits under den senaste tioårsperioden hör 

vidare att konvcrteringslån mestadels emitteras med företrädesrätt för 

bolagets aktieägare. Såväl bolaget som dess aktieägare torde därför uppfat

ta ett sådant lån som en direkt ersättning för en nyemission av aktier. Även 
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pii marknaden torde ett konvertibelt skuldebrev uppfattas som ett niirn 

;.ubstitut till en aktie. 

Enligt min uppfattning talar de nu nämnda omstiindighcterna - värde

föriindringarna pil aktien och konvertibeln samt nyemissionskaraktiircn 

hos ett konvcrteringslån - klart för att beskatta ett konvertibelt skulde

brev enligt aktievinst reglerna i 3:' * 3 mom. KL. Jag finner det ock~t1 

uppenbart att en si1dan beskattning av de konvertibla skuldebreven bäst 

tillgodoser den skattemässiga neutraliteten mellan nyemission och konver

teringsl<\n som finansieringsformer. 

Som kapitalvinstkommitten och ett par av remissinstanserna framhflllit 

finns det dock vissa skäl som talar för alt även framdeles beskatta vinster 

pä konvertibla skuldebrev enligt reglerna för lös egendom i 35 ~ 4 mom. 

KL. Jag tänker dit friimst pil det förhållandet att ett konvertibelt skulde

brev civilrättsligt iir ett skuldebrev och omfattar en fordringsriitt mot 

bolaget. Innehavaren kan viilja att vid löptidens slut inlösa skuldebrevet 

och alltsii avstå från konvertering. Ett annat s~idant skäl iir att det rena 

skuldebrevsviirdet hos konvertibler i vart fall vid emissionstillfället är 

större iin aktievärdet. Från bl.a. dessa utgangspunkter kan hävdas att 

konvertibla skuldebrev hör bökattas enligt samma regler som fordrings

rätter i övrigt. 

Enligt min mening bör emellertid de sist niirnnda förhållandena inte 

tillmätas avgörande betydelse. Huvudsyftet med ett konverteringslån är i 

de flesta fall att öka det emitterande bolagets aktiekapital. Man kan därför 

utgå frän att bolaget vid emissionen beräknat emissionskursen sa att san

nolikheten iir hög för att innehavaren av ett konvertibelt skuldehrev verkli

gen kommer att finna det fördelaktigt att utnyttja sin konverteringsrätt. 

Enligt min uppfattning bör man normalt kunna utgå från detta förhållande. 

Den omständigheten att det konvertibla skuldebrevet ~iven innefattar en 

fordringsrätt är därför i allmänhet av underordnat intresse. Vidare är det så 

att även om det rena skuldebrevsv[irdet kan vara förhållandevis stort på ett 

konvertihclt skuldebrev sker värdeförändringen huvudsakligen på dess 

aktievärde. Slutligen gör den i allmänhet liinga konverteringstiden att 

aktievärdet kan förväntas niirrna sig eller t.o.m. överstiga det rena skulde

brevsvärdet. Min slutsats blir därför att övervägande skäl talar för att 

jämställa konvertibla skuldebrev med aktier vid realisationsvinstbeskatt

ningen. 

Jag föreslår således att konvertibla skuldebrev skall beskattas enligt 

aklievinstreglerna i 35 ~ 3 mom. KL. I huvudsak innebär detta att hela 

vinsten vid en avyttring skall upptas till beskattning om innehavstiden 

understiger två år. Uppgår innehavstiden till två år eller mera tas 40 'lr· av 

vinsten upp till beskattning. Någon ytterligare minskning av den skatte

pliktiga delen av vinsten sker därefter inte oavsett innehavstidens liingd. 

Min förslag medför att den nuvarande skattefriheten för vinster efter 

fem års innehav upphör. Jag återkommer senare till frågan om eventuella 

särskilda bestämmelser för de konvertibla skuldebrev som utgetts tidigare. 
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2.J Beskattningen vid a\·yttring av en optionsrätt till n~·tt-ckning 

.Mitt förslag: En optionsriitt skall vid avyttring heskattas enligt aktie

vinstreglerna i 35 ~ 3 mom. kommunalskattdagen. 

Kapitah'instkommittens förslag: Samma ~om mitt. 

Rcmissinstanserna: Samtliga remissin-.tanser har godtagit frirslaget. 

Skiilcn för mitt förslag: Optionsriitterna iir vid emissionen knutna till sär

skilda oplionsbevis, vilka omedclhart efter emissionen kan avskiljas från 

skuldebreven. Optil1nsbevisen iir löpande skuldebrev och kan d:irför cirku

lera självständigt. Det är s{tledes nödviindigt att ange hur beskattningen av 

dem skall ske efter en avyttring. 

Enligt ri1dande praxis kan en avyttring av en optionsrtitr komma att 

beskattas pit två olika sätt. Om endast optionsriitlen överl{1ls sker heskatt

ningen enligt aktievinstreglerna i 35 ~ 3 mom. KL Avser avyttringen 

diiremot en unil. dvs ett skuldebrev sammanhållet med en optionsrätl. sker 

beskattningen enligt reglerna för övrig lös egendom i 4 mom. samma 

paragraf. Innehavaren av en unit kan si!ledes i mftnga fall själv viilja enligt 

vilka bestiimmelser beskattningen skall ~ke. 

Nuvarande praxis skapar osiikerhet och kan även ge upphov 1ill skilda 

marknader for samma slag av optionsrätter. Enligt min mening är detta 

otillfredsstiillande. Avyttringar av samma slag av egendom bör beskatta5 

enligt ett och samma regelsystem. Nuvarande ordning hör diirför inte 

hehttllas för framtiden. 

En optionsrätt berättigar innehavaren att på vissa i förhand bestämda 

villkor teckna en aktie. Någon annan rättighet mot utställaren medför den 

inte. Dess vi·irde iir dtirför helt beroende [tv nyteekningsmöjlighetcn. Op

tionsrättens viirdc och viirdcföriindringar hcsttims silledes helt av vardet 

och kursutvecklingen pfi aktien. Optionsriitten kan därför sägas vara iden

tisk med en teckningsriitt till aktie, som endast utstriickts i tiden. Pii detta 

sätt uppfattas den ocksä på marknaden. Teckningsr:ittcr beskattas vid 

avyttring enligt aktievinstreglerna i 35 ~ 3 mom. KL Enligt min uppfatt

ning kan någon annan heskattningsmetod inte heller komma i fråga för 

optionsriitter. Aven dessa bör säledes hcskattas enligt aktievinstreglerna. 

2.4 Fördelningen a\' cmissionspriset 

Mitt förslag: Emissionsprisel för ett skuldebrev förenat med optionsriitt 

skall fördelas sft att skuldebrevet åsätts sitt marknadsvärde och or
tionsrätten det resterande värdet. 

Kapitah-instkommittens förslag: Samma som mitt. 
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Remissinstanserna: Samtliga remissinstanser utom tvii tillstyrker att emis

sion~prise1 fördelas. El! par instanser anser att fördelningen skall ske med 

ledning av skuldehrevets och optionsrättcns respektive marknadsviirden. 

Lii11ss1vrl'lsl'rn11 i Gijtt'horgs och Bol111s /ii11 samt Jii111tla11ds län anser all 

hela emissionspriset skall hiinföras till skuldebrevet. 

Skälen för mitt förslag 

Val av fördelningsmctod 

Som jag tidigare nämnt kan optionsbeviset skiljas frän skuldebrevet. 

Båda dessa värdepapper kan alltsii omsiittas var för sig. Det är därför 

nödvändigt att ange hur emissionspriset i ett optionsHln skall fördelas . 

Fördelningen av emissionspriset utgör endast en del av beräkningen av 

den vid realisationsvinstbeskattningen avdragsgilla anskaffningskostna

den. S!ällningstaganJct i den frågan får emellertid effekter i ett antal 

hänseenden varför jag funnit det nödvändigt att först diskutera den. Jag 

skall senare återkomma till övriga bestämmelser om heräkning av anskaff

ningskostnaden. Det kan här anmärkas att motsvarande problem inte 

uppkommer vid emissioner av konverteringslån som inte också omfattar 

optionsrätter. Det beror på att konverteringsvillkoret - som mycket liknar 

en optionsrätt - inte är avskiljbart från skuldebrevet. Någon uppdelning 

av konvertihelns pris blir därför aldrig aktuell. 

Jag tar först upp frf1gan om en verklig fördelning bör göras eller om 

nuvarande ordning, som innebär att någon egentlig fördelning inte görs, 

bör bestå. 
Jag vill inledningsvis erinra om att jag i prop. 1984/85: 97 preliminärt tagit 

ställning mot nuvarande praxis. Jag anförde då ( s. 9) att det nuvarande 

rättsläget i fräga om emissionsprisets fördelning inte borde bestå i ett 

framtida system för beskattningen av optionslån. 

l praxis tillämpas nu den metoden att hela emissionspriset tillförs skul

debrevet. Ingen del därav anses falla pä optionsrätten. Motiven för denna 

fördelning är dels att bolaget kan anses ha lånat en summa som motsvarar 

emissionspriset, debatt bolagen i sin redovisning hänför hela priset till ett 

skuldkonto. De remissinstanser som förordar denna fördelningsmetod gör 

emellertid detta från en annan utgångspunkt, nämligen den att metoden är 

enkel att tillämpa för såviil skattskyldiga som taxeringsmyndigheter. Pro

blemet med de realisationsförluster som metoden leder till vill dessa re

missinstanser lösa med ett permanent avdragsförbud för sådana förluster. 

Sedan förslaget i prop. 1984/85: 97 om begränsning i avdragsrätten för 

förluster på skuldebrev utgivna i optionslån !as fram har. såvitt är mig 

bekant, inga nya optionslån utgetts eller aviserats. Det är tydligt att av

dragsförbudet gör att optionslånen inte längre iir ekonomiskt attraktiva. 

För bolagen är det främst den låga räntesatsen på skuldebreven som gör 

optionsfanen fördelaktiga. Enligt min mening är det inte troligt att bolagen 
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är villiga att höja räntesatserna på optionslanen för att på så sätt kunna 

eliminera verkan av avdragsförbudet. I det nu rådande läget viiljer bolagen 

med stor sannolikhet en annan finansieringsform iin optiorislån for att 

tiicka sina kapitalbehov. Det torde st[i klart att ett permanent avdragsför

bud av det slag som nu tillfälligt råder skulle förhindra vidare emissioner av 

optionslfm. En sådan utveckling iir enligt min uppfattning inte önskvärd. 

Bolagen bör kunna utnyttja de civilrättsligt tilltttna formerna för kapitalan

skaffning. Det är därför viktigt att vakt av finansieringsform så långt 

möjligt görs oberoende av skattekonsekvenserna för bolagen eller långi

varna. Det nu giillande avdragsförhudet är inte förenligt med ett sådant 

synsätt. 

Sluhatsen av vad jag nu anfört blir diirför att avdragsförhudet m[1ste 

hävas. Avsikten har också varit att förbudet skulle giilla kortast möjliga 

tid. 

Enligt länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län skulle ett delvis bibch~tl

lande av avdragsförhudet kunna vara ett alternativ. Uinsstyrclsen föreslår 

att förlusterna på skuldebreven skulle få kvittas endast mot vinster på 

samma slags värdepapper. Det föreligger emellertid en betydande risk för 

att ett siidant avdragsförbud fortfarande gör optionsliinen ekonomiskt oatt

raktiva samtidigt som lagstiftningen kompliceras. 

Om hela emissionspriset hänförs till skuldebrevet uppgf1r förlusten erfa

renhetsmässigt till 20-30 i:;;. av det nominella viirdt:t vid en försäljning av 

skuldebrevet omedelbart efter emissionen. Enligt min uppfattning gör det

ta att endast alternativet med full kvittningsriiCt är realistiskt. Jag är emel

lertid inte beredd att acceptera att den tidigare situationen med avdragsrätt 

for fiktiva realisationsförlustcr åtenippstär. 

Den kritik som riktats mot förslaget om en verklig fördelning av emis

sionspriset och de alternativ som därvid framförts anser jag inte ha sadan 

tyngd att de föranleder mig att frilngä mitt preliminiira stiillningstagande i 

frågan i prop. 1984/ 85: 97. Jag avvisar allts[i tanken pa en kodifiering av 

nuvarande praxis att hänföra hela emissi1rnspriset till skuldebrevet. 

I fråga om vilken fördelningsmetod som bör ligga till grund för lagstift

ningen gör jag följande bedömning. 

De remissin-;tan~er som förordar proportionell fördelning p[1 grundval av 

skuldebrevets och Optionsriittens respektive marknad svärden {8-metoden) 

framh~1ller i första hand att metoden används i skattepraxis vid fördelning 

av en gemensam köpeskilling. De anser att metoden är den principiellt 

riktiga och att en ny fördelningsmetod bör införas endast om starka sk~il 

talar för det. 

Enligt min uppfattning hör betydelsen av nyss niimnda fördelningsprin

cip inte överdrivas. Att den kommit till anviindning beror i de flesta fall pii 

all något annat alternativ inte funnits tillgängligt och att sakliga skäl inte 

motiverat en annan fördelning. St1 iir t.ex. fallet vid försiiljning av en del av 

t:n fastighet. Nfigra egentliga ·marknads värden p~i en fastighets olika delar 
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finns siillan. Proportioneringen sk<.:r diirfi.ir i allmänhet med ledning av 

olika dclviirdcn av fastighetens totala taxeringsvärde. 

Den ~ituatiun som nu föreligger iir delvis annorlunda. Skuldebrevet fär 

regelmiissigt omedelbart efter emissionen ett marknadsviirde som med 

my.:ket smä variationer uttrycker det pris som en kapitalplacerare iir villig 

att betala för skuldebrevet. Vidare finns noggranna och allmänt accepkra

de metoder för teoretisk beräkning av ett skuldebrevs värde. Detta kan 

diirför liitt beriiknas. Oavsett om detta sker genom avläsning av det faktis

ka marknadsvärdet eller genom en teoretisk beräkning kan viirderingen 

ske i niira anslutning till emissionen. 

En fördel med den av kapitalvinstkommitten förordadt: metoden att 

fasätta skuldebrevet dess marknadsvärde <C-metodenl är att endast ett 

marknadsvtirde behövs, nämligen skuldebrevets. För tillämpning av B-me

todcn är det nödviindigt att ocks;i ha vetskap om optionsrättens marknads

viirde. Även om noteringar finns p{i ett Oertal optionsriitter är dessa ibland 

osiikra pä grund av låg omsiittning. Optionsrätters marknadsvärde kan i 

allmänhet inte heller avliisas förrän en tid gillt efter emissionen. Jag vill 

tillägga att det heller inte iir möjligt att teoretiskt beräkna optionsrättens 

värde med någon större grad av säkerhet. 

I sammanhanget vill jag särskilt framhålla att kapitalvinstkommmittens 

förslag om emissionsprisets fördelning är grundad på en ekonomisk analys 

av de för optionslånen tillämpade villkoren. Metoden ger skuldebrevet ett 

riktigt värde vilket inte blir fallet med B-metoden. En fördelning enligt 

C-mctoden har också den fördelen att ofta varken vinst eller förlust upp

kommer vid en avyttring av skuldebrevet i anslutning till emissilmen. 

Eftersom sådana avyttringar iir mycket vanliga anser jag att denna följd av 

en fördelning enligt C-mdoden är en fördel for sitväl skattskyldiga som 

taxeringsm yndigheter. 

En fördelnin.[.! enligt B-metoden leder regelmiissigt till att en realisations

vinst uppstår vid en försäljning av skuldebrevet omcdelhart efter emissio

nen. Detta förhållande kan leda till rubbningar av den skattemässiga neu

traliteten mellan optionslan och andra finansieringsformcr. 

Vid en fördelning enligt C-metoden kommer optionsriittens anskaff

ningwärde för en i emissionen deltagande aktidgare att bli indirekt be

sUim! av marknadsv~in.let pil ~kuldebrevet. Värdet kommer s~lledes inte att 

hestiimmas av marknadsviirdet pii optionsriittcn. Jag vill emellertid betona 

all vid emissioner lbr emi-;sionpriset understiger unitens marknadsviirde 

- vilka iir de vanligast förekommande i Sverige - inte heller B-metoden 

ger optionsrätten ett ··riktigt"' viirde. Båda fördelningsmewdcrna medför 

att optionsrätten kommer att ~isättas ett värde som understigt:r de~s mark

nadsviirde. Detta iir emellertid nawrligt vid en sådan emission och direkt 

jämförbart med vad som giiller för teckningsrätkr vid nyemissioner. Om 

optionslånet emittaas till sitt marknadsvärdc ger de bilda nu diskuterade 

fördelningsmetoderna i princip samma resultat. Jag kan inte finna att en 
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fördelning enligt metod B i detta avseende är att föredra jämfört med en 

fördelning enligt metod C. 

Sammanfattningsvis gör jag följande hedömning. St1väl önskemåkt om 

en neutral skattemässig behandling av olika finansit::ringsformer som till

lämpningsskiil talar för C-metoden. Detta bör tillmiitas avgörande betydel

se. Att C-metoden innefattar en annan fördelningsprincip iin den i heskatt

ningssammanhang giingse kan inte uppväga de fördelar som iir förenade 

med metoden. Enligt min uppfattning talar övervägande skäl för metod C. 
Jag föreslår sfikdes att emissionspriset vid en emission av ett optionslån 

skall fördelas sii att skuldehrevet åsätts sitt marknadsvärde och optionsrät

ten tillförs det överskjutande värdet. Skulle marknads värdet på skuldebre

vet i n~igot fall överstiga emissionspriset skall hela priset hiinföras till 

skuldebrevet. Jag vill tilHigga att fördelningen skall giilla för alla slag av 

skuldebrev som kan förekomma i ett optionslån. allts[t även för konvertibla 

skuldebrev och vinstandelsbevis som ingär i ett optionslån. 

Bestämning a\· marknadsvärdct 

Det är skuldebrevets marknads värde vid förvärv, som sker genom teck

ning, som skall fastställas. Teckningen pågår under en kort tidsperiod, 

vanligtvis ej överstigande en månad. Vid de hittills företagna emissionerna 

av optionslån torde det övervägande antalet av emissionsdeltagarna ha sålt 

skuldebrevet omedelbart efter teckningen. I vissa fall har emissionsbanken 

åtagit sig att försälja skuldebrevet pa marknadsmiissiga villkor för !angiva

ren~ riikning i anslutning till emissionen. Härigenom har inom den korta 

tidsperiod som teckningen pågår marknadsvärden noterats för skuldebre

ven. Ett siidant värde har således kunnat avläsas i anslutning till emissio

nen. 

Det finns anledning att anta att fö1givarna mycket ofta även vid framtida 

emissioner av optionsliin kommer att avyttra slrnldebrevet i omedelbar 

anslutning till emissionen. De flesta aktie;igare torde endast vara intresse

rade av optionsrätten. Den binder i motsats till skuldebrevet ett förhållan

devis litet kapital och ger dessutom delaktighet i en eventuell v;irdestegring 

på aktien. Enligt min bedömning torde därför faktiska marknads värden för 

skuldebreven med stor sannolikhet att kunna avläsas i anslutning till emis

sionen iivcn framdeles. Alternativet med ett teordiskt heriiknat värde har 

fördelen att det kan fastställas redan vid teckningstidens hö1:ian. Den som 

tecknar lånet kan s{1ledes i ett mycket tidigt skede överblicka konsck\'en

serna av olika alternativ och planera sina Jtgärder utifrån klara förutsätt

ningar. Emellertid påverkas ett skuldehrevs drde av m~mga olika faktorer. 

De viktigaste av dem är visserligen enkla att utpeka men ytterligare ett 

stlirt antal omsUindigheter kan p[iverka värdet. Jag anser det inte möjligt 

att i författning~texten med tillräcklig noggrannhet precisera hur en teore

tisk beriikning av marknadsvärdet skall ske. En s[1dan bcriikning måste 

därför göras enligt en förenklad modell. Diirmed ökar risken avsev~irt för 
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att ett på så sätt beräknat värde inte obetydligt kommer att avvika från det 

faktiska marknadsvärdet. Under alla förhållanden ger användning av det 

faktiska marknadsviirdet rn mera korrekt fördelning av emissionspriset. 

Dessa omständigheter anser jag avgörande vid valet mellan faktiskt mark

nads värde och ett på teoretisk väg beräknat viirde. Jag förordar alltså 

användning av faktiska marknadsvärden. 

Vid avyttring eller inlösen av skuldehrcvet utgör marknadsvärdet av

dragsgill anskaffningskostnad. Detta värde måste bestämmas för varje 

skattskyldig som deltar i lånet oavsett om han överlilter skuldebrevet eller 

ej. Enligt min uppfattning kan det inte komma i fr[1ga att den skattskyldige 

själv skall förebringa utredning om marknadsvärdet. En större enhetlighet 

i bedömningen måste eftersträvas. Det kan diirför ifrågasiittas om inte RSV 

borde utfärda bindande föreskrifter om marknadsvärdcn i förekommande 

emissioner. Även här är emellertid förhiillandena så komplexa att den 

vägledning som i så fall m:\ste ges knappast kan precieras i författnings

text. Jag ser därför inget annat realistiskt alternativ än att RSV. efter 

ansökan av de emitterande bolagen. utfärdar anvisningar om emissionspri

scts fördelning. Detta är en prakti:->k lösning som ger möjligheter att ta 

skälig hänsyn till alla de olika faktorer som i det enskilda fallet kan påverka 

marknadens värdering av ett skuldebrev. 

RSV skall enligt sin instruktion genom bl.a. anvisningar främja en riktig 

och enhetlig tillämpning av gällande föreskrifter inom sitt verksamhetsom

råde. Beträffande realisationsvinstbeskattningen av värdepapper brukar 

verket utfärda anvisningar om det sökande bolagets aktier är börsnoterade 

eller föremål för liknande notering. Anvisningar på optionslåncområdet 

bör ges av RSV i samma utsträckning som nu giiller i andra viirdepappers

frågor. Del ankommer pä verket att avgöra om anvisningar skall utfärdas 

eller ej. I de fall anvisningar inte begärs eller ej utfärdas far det på vanligt 

siitt ankomma pt1 den skattskyldige att i sjiilvdeklarationen förebringa 

utredning om sina anskaffningsvärden. I klarhetens intresse vill jag fram

hälla att det här iir fräga om anvisningar till ledning för taxeringen och inte 

om bindande föreskrifter. 

I m~inga fall noteras de större aktiebolagens skuldebrev officiellt på 

fondbörsen. Omsiittningen av dem är dock i allmänhet liten och det kan i 

vissa fall dröja en avsevärd tid innan en sådan notering finns. De flesta 

skuldebrev som avyttras av deltagarna i en emission i anslutning till denna 

torde säljas direkt via emissionshanken till institutionella placerare. Vet

skap om marknadsviirdct finns dit hos det emitterande bolaget och emis

sionsbankcn men kan diiremot vara sv{ir att crhiilla för utomstående. Med 

hiinsyn till dessa förhållanden anser jag det inte bara lämpligt utan också 

nödviindigt att bolagen till sina ansökningar fogar utredning om marknads

värdet. Utredningen bör omfatta den tidsperiod som erfordras för att 

marknadsviirdet med rimlig grad a\' ~äkerhet skall kunna avläsas. Hur li'tng 

tiden skall vara kan inte generellt anges. Tidsperioden filr bedömas med 
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h;insyn till de föreliggande omstiindigheterna i det enskilda fallet. Ofta kan 

marknadsviirdet avliisas i omedelbar anslutning till att handeln i skulde

brev pi1hö1jas. I inget fall torde en liingre period iin en mi'rnad vara behöv

lig. Marknadsviirdet kommer att vara av betydelse under lång tid efter 

emissionstidpunkten. På grund hiirav bör endast ett värde anges i anvis

ningen som anskaffningsv;irde och detta ;iven om olika marknadsvi"irden 

noterats. t.ex. under olika dagar under den aktuella tidsperioden. Ett 

medelv:irde bör sMunda anges i anvisningen på samma siitt som nu sker 

när anvisningar ges för värderingen av exempelvis inköpsrätter. Vad jag nu 

sagt innebär alltsil. att jag anser att endast ett marknadsviirde bör anges 

iivcn om t.ex. marknadsriintan iindrats under en pilgiiendc emission och 

skuldebrevets marknadsvärde diirför iindrats. 

Optionsriittens värde bestiim~ indirekt av marknadsviirdet p~i skuldebre

vet som skillnadsbeloppet mellan cmissionspriset och skuldebrevets mark

nadsvärde. Aven optionsrättens värde hör givetvis anges i anvisningen. 

Skulle Oera optionsrätter förekomma i samma unit måste rn fördelning 

av nyss nämnda skillnadsbelopp ske dem emellan. 1 den frågan gör jag 

följande bedömning. 

I Sverige emitteras optionslån i allmänhet med företrädesrätt för aktie

ägarna. Därvid tilliimpas nyemissionsvillkor. vilket innebiir att emis

sionspriset understiger marknadsvärdet på de utgivna viirdepapperen. Ef

tersom skuldebrevet skall åsättas sitt marknadsvärde faller hela överviir

det på optionsrätterna. Enligt min uppfattning medför detta förhållande att 

det mest korrekta resultatet erhålls om fördelningen sker med ledning av 

optionsrätternas resp. marknadsviirden. För hestiimning av dessa mark

nadsvärden hör de principer. som jag tidigare redovisat för skuldebrevens 

del tillämpas så liingt som möjligt. Det kan dock visa sig nödvandigt att 

utsträcka tidsperioden under vilken marknadsviirdena avläses. Å andra 

sidan bör i detta fall de noterade viirdena kunna användas i större utsträck

ning. 

Vad jag nu sagt tar i första hand sikte p{1 emissioner som görs av 

börsbolag eller bolag vars aktier omsätts marknadsmtissigt vid ~idan av 

fondbörsen. När optionslån ges ut av sädana holag följer regelmässigt en 

omsiittning av skuldebrev och optionsrätter. Om ett optionsl<ln ges ut av 

ett renodlat familjeföretag, t.ex. vid en riktad emission till en utomstående 

intressent. torde i allmänhet några konstaterbara marknadsvärden inte 

framkomma. Även i ett sådant fall finns emellertid ett behov av att faststäl

la ett marknads värde på skuldebrevet för att möjliggiira en uppdelning av 

emissionspriset. I den situationen blir man hänvisad till att utifriln formell 

ränta och löptid på lånet genom en teoretisk beräkning bestämma skulde

brevets värde vid teckningstidpunkten. I st1dana fall torde det inte föreligga 

något behov av anvisningar från RSV. 

~ Riksdagen 1984185. J sam/. Nr 193 
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2.5 Beskattningen vid a,·yttring av skuldcbre\· utgh·na i optionslån 

Mitt förslag: Ett skuldebrev utgivet i ett optionslän skall vid avyttring i 

likhet med vad som f.n. gäller beskattas enligt reglerna för övrig lös 

egendom i 35 § 4 mom. kommunalskattelagen. 

Kapitah"instkommittens förslag: Beskattningen skall ske enligt aktievinst

reglerna i 35 ~ 3 mom. KL. 

Remissinstanserna: Flertalet remissinst<mser tillstyrker kommittens förslag 

eller lämnar det utan erinran. Ett antal remissinstanser avstyrker dock 

förslaget. Några av dem anser att den förutsebara värdestegringen på 

undcrkursskuldebrevet skall räntebeskattas. Vissa remissinstanser anser 

det vara en stor nackdel att endast skuldebrev utgivna i optionslän skall 

beskattas enligt 35 § 3 mom. KL medan övriga skuldebrev - bortsett från 

de konvertibla skuldebreven - skall beskattas enligt 4 mom. samma para

graf. Dessa remissinstanser framhåller att det i princip inte finns någon 

skillnad på skuldebrev utgivna i optionslån sedan optionshevisen avskiljts 

och övriga skuldebrev. 

Skälen för mitt förslag: En följd av valet av metod för fördelningen av 

emissions priset blir att skuldebrevet i ett optionslån ur långivarens synvin

kel förvärvas till underkurs i förhållande till skuldebrevets nominella vär

de. Villkoren i företagna emissioner av option slån har varit sådana att 

underkursen oftast uppgått till 20-30 % av nominellt skuldebrevsvärde. Vid 

löptidens slut inlöses skuldebrevet av holaget till nominellt belopp. Frågan 

uppkommer därför om hur denna värdestegring och annan värdeförändring 

på skuldebreven skall beskatta~. 

Rådande praxis torde innebära följande. Värdeförändringar på skulde

brev beskattas normalt som realisationsvinst efter en avyttring. I vissa fall 

har dock förändringar i kapitalvärdet på skuldebrev ansetts utgöra ränta 

(set.ex. RÅ 1969 Fi 1396, RÅ 1972 ref 51 och RÅ 82 Aa 152). Å andra sidan 

beskattas värdeförändringar på skuldebrev, som utgetts till parikurs men 

där kursen sedan sjunkit. enligt realisationsvinstreglerna. För vissa typer 

av skuldebrev - bankcertifikat. statsskuldväxlar och skattkammarväxlar 

- följer av särskild lagstiftning (41 d KU att alla värdeförändringar 

behandlas som ränta. 

Nuvarande praxis för beskattning av realiserade värdeförändringar på 

olika slag av skuldebrev är utan tvivel svåröverblickbar. Uppkomsten av 

en penningmarknad i början av I 980-talct och nya typer av finansieringsin

strument har ytterligare komplicerat hcskattningssituationen. 

Kapitalvinstkommitten har föreslagit att alla värdeförändringar p{1 skul

debrev utgivna i optionsl[rn hortsett från upplupen formell ränta skall 

realisationsvinst beskattas enligt aktievinstreglcrna i 35 § 3 mom. KL. För-
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slaget har mött relativt stark kritik frän remissinstanserna. Enlig! min 

mening \inns visst fog för kritiken. främst av det sk~ilct att endast ett vis~t 

slag av skuldehrev skall omfauas av nya regler medan andra likartade 

typer av skuldebrev lämnas utanför. 

Enligt sina direktiv skall kapitalvinstkommitten bl.a. se över heskatt

ningsn:glerna på skuldebrevsmnrådet. Kornmitten skall ocksa utreda 

griinsdragningen mellan realisationsvinq och riinla i vissa fall. Enligt vad 

jag inhiimtat har kommitten påbörjat arhetet med dessa friigor. Ett betän

kande med förslag till nya regler om ~kuldcbrevsbcskattningen kan förvän

tas under dren 1986. 

Det sagda leder till den slutsatsen att det inte är lämpligt att nu iindra 

reglerna for beskattningen av värdeförändringar pä endast de skuldehrev 

som utges i optionslt111. Samtidigt saknas underlag för en tillförlitlig hedöm

ning av hur drdcförändringar pt1 andra slag av skuldebrev bör heskattas. 

Jag är av det ski~let inte heller beredd au nu föresEi ändringar i gällande 

regler för skuldehrcvsheskattningen i övrigt. Jag vill tillägga att jag också 

ser det som en fördel att kapitalvinstkommitten härigenom ges bättre 

möjligheter för en förutsättningslös prövning av beskattningsreglcrna pa 

hela skuldehrcvsområdct. 

Avslutningsvis vill jag i klarhetens intresse göra ytterligare ett pi1pekan

de. Mitt ställningstagande i den nu aktuella frågan far inte uppfattas st1 att 

jag tar avstiind friin kommittens principiella uppfattning om beskattningen 

av viirdestegringen på ett skuldebrev utgivet i ett optionslån. Tvärtom iir 

jag av samma mening som kommitten pä den punkten. Jag avser därför att 

pä nytt ta upp frågan sedan kommitten avlämnat sitt förslag till beskatt

ningsregler för skuldebreven. 

2.6 Beskattningen vid avyttring av förcträdcsriitler att teckna konvertibla 

skuldebrev och optionslån 

Mitt förslag: Företrädesrätter att teckna konvertibla skuldebrev och 

(1ptionsli111 skall beskattas enligt aktie vinstreglerna i 35 * 3 mom. kom

munalskattelagen. 

Kapitalvinstkommittens förslag: Samma som mitt. 

Remissinstanserna: De remissinstanscr som yttrat sig i frclg<m har tillstyrkt 

förslaget. 

Skälen för mitt förslag: Konverterings- och optionslån kan emitteras s[iviil 

med företrädesrätt för aktieägarna som utan sådan rätt. Det är ocksa 

möjligt att utge län där annan än aktieägare i bolaget far företrädesrätt att 

teckna. Enligt 5 kap 2§ aktieholagslagen ( 1975: 1385) har emellertid aktic

iigarna - vid emissioner som sker mot vederlag i pengar - företrädesrätt 
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att teckna sig för förvärv av skuldebrev såsom om emissionen gällde de 

aktier som kan komma att träda i stället för skuldebreven eller nytecknas 

på grund av optionsrätt. 

Som framgår av lydelsen av bestitmmelsen i aktiebolagslagen hiinför sig 

företriidesrätten civilrättsligt till skuldebrevet. Fritgan i1r nu hur dessa 

företriidesrättcr skall infogas i regelsystemct för beskattning av realisa

tionsvinster. 

Såvitt avser företrädesrätten att teckna ett konvertibelt skuldebrev är 

situationen okomplicerad. Som jag tidigare anfört skall ett konvertibelt 

skuldebrev vid avyttring beskattas enligt aktievinstreglerna. Det är diirför 

naturligt att också företrädesriitten att teckna ett sädant skuldebrev skall 

beskattas enligt de bestämmelserna . Därigenom uppnås tiven överens

stämmelse i beskattningen mellan denna företriidesrtitt och en tecknings

rätt till aktie. 

N;ir det sedan gäller företr~idesrätten alt teckna e\\ options\an är läget 

nt1got annorlunda. Det beror ptt att teckningen i dl optionslän <Jvser en unit 

bestående av ett skuldebrev och en optionsrätt. Eftersom jag har föreslagit 

att skuldebrevet i ett siidant lån vid avyttring skall beskattas enligt reglerna 

för övrig lös egendom i 35 * 4 mom. KL kan det hävdas att också företrä

desrätten borde beskattas enligt samma bestämmelser. Kommitten har 

emellertid i betiinkandet Reavinst på optionslån på ett övertygande sätt 

visat att företriidesrättens värde uteslutande beror på optionsrätten he sid 

68-70 och 91-93 i betänkandet) och mot den bakgrunden föreslagit att 

företrädesrätten i skattehänseende även knyts till optionsrättcn. 

Jag biträder förslaget att företrädesrätten i skattehiinseende bör knytas 

till optionsrättcn. Som en föl.id av detta finner _jag det naturligt att beskatt

ningen av företrädesrätten skall ske pil samma siitt som giillcr för options

riitten. Mitt förslag är således att f\.ireträdesrätkn att teckna ett optionsliin 

skall beskattas enligt aktievinstreglcrna i 35 * 3 mom. KL. Härigenom 

uppnäs skattemässig neutralitet i behandlingen av de tecknings- och före

trädesrätter som kan förekomma i olika slag av aktieemissioner. 

2. 7 Beskattningskonsckvenser när en företrädes-, kon\·erterings- eller 

optionsrätt utnyttjas 

Mitt förslag: Utnyttjande av en företrädes-, konverterings- eller op

tionsrätt skall inte medföra realisationsvinstbeskattning. 

Kapitah'instkommittens förslag: Samma som mitt. 

Remissinstanserna: De remissinstanser som berört frågan tillstyrker försla

get. 
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Skälen för mitt förslag: När en innehavare av en teckningsriitt utnyttjar 

denna för förvärv av en ny aktie i det cmitterande bolaget utlöser förviirvet 

inte någon realisationsvinstbe>.kattning. Denna regel är inte alldeles själv

klar. Ett förviirv av aktier genom teckning med stöd av en teckningsrätt 

kan jiimföras med ett byte. Byte är ett onerö~t fång vilket normalt medför 

realisationsvinstbcskallning. Regeln är dock både enkel och praktisk. Den 

är ocksi! logisk med hänsyn till att aktieägaren vid en nyemission endast 

bereds möjlighet att behålla sin andel i bolaget. Samma ordning bör därför 

gälla för företrädesrätter att teckna konvertibla skuldebrev m:h optionslån. 

Det finns nämligen ingen anledning att utnyttjandet av en förctriide~rätt 

skattemässigt skall behandlas p;'i annat sätt än en teckningsriitt eftersom 

konverterings- och optionslån i avgörande hiinseenden kan jämstiillas med 

nyem1"s1on. 

En optionsrätt att teckna eller köpa en aktie anses utslockna när den 

utnyttjas. Inte heller då utlöses någon realisationsvinsthcskattning. Det iir 

diiremot fallet vid utnyttjandet av en konverteringsriitt. Ett utbyte av ett 

konvertibelt skuldebrev till en aktie realisations vinstbeskattas alltså enligt 

nu gällande praxis. 

Som tidigare framgått är det min uppfattning att de skatterättsliga regler

na bör utformas så att de nya finansieringsformerna kan utnyttjas i enlighet 

med de syften som ligger bakom den civilrättsliga lagstiftning genom vilken 

de tilbkapades. Jag anser att nuvarande praxis vid konverteringar utgör ett 

hinder för ett rationellt utnyttjande av de konvertibla skuldebreven som 

finansieringsalternativ. Härtill kommer att syftet med konverteringsrä!len 

är detsamma som med optionsrätten, nämligen att ge innehavaren av 

rätten möjlighet att förvärva en aktie. Som en konsekvens av vad jag nu 

anfört bör följa att en konvertering i realisationsvinsthänscende jiimställs 

med ett utnyttjande av en optionsrätt. Jag föreslår således att ett uthyte av 

ett konvertibelt skuldebrev till en aktie inre skall föranleda realisations

vinstbeskattning. Detsamma bör givetvis giilla om en optionsriill utnyttjas 

för teckning av en aktie. 
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2.8 Beräkning a,· innchavstid 

'titt förslag: lnnebi.m.Jen av reglerna om anskaffninpstidpunkt anges i ni:danst~iende uppsti1llning. 

Viirdepapper Aktiei1gare Annan skallskyldig med inköpt 
al företri1desr;itt bl kt1nvertihclt cl optiomriitt 

I hm:tri1desr;itt 

2 Konvertibelt 
skuldebrev 

3 Skuldebrev ut· 
givet i ell <>r· 
tionslän 

4 Optionsrätt 
al till nyteckning 

bl till kiip av aktie 

5 Nv aktie 
al· via konverti

belt skuldebrev 

bl via options
rätt till ny
teckning 

c I via optionsriitt 
till köp av aktie 

moderaktiens 
förvärvsdag 

dagen for teck
ningen av liinet 

moderaktiens 
förvärvsdag 

dagen för teck
ningen av liinet 

moderakticn5 
förviirvsdag' 

dagen for te.:k
ningen av länet 

'gäller ej utbyte som skett före den I juli 1985. 

dagen för köpe
avtalet 

dagen for förviir
vct av företri1-
desrällcn 

dagen för teck
ningen av l[inet 

dagen för fön iir
vet av företrä
desri1tten 

Kapitalvinstkommittcn~ förslag: Samma som mitt 

skuldehrev 

dagen för köpe
avtalet 

dagen för för
viirvct av det 
konvertibla 
skuldehrcvet 

Rcmissinstanscrna: Samtliga n.:missinstanser utom RS\i och liin.1·s1_,·rp/se11 i 

Giifrborgs och Bolw.1· hin tillstyrker förslaget eller lämnar det utan erinran. 

RSV anser att reglerna är för svåröverskådliga och förordar en markant 

ökning av antalet schabloner. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohuslän vill 

behålla nuvarande ordning. 

Skälen för mitt förslag: Med innehavstid förstås tiden från den dag d~1 

egendomen förvärvades till den dag d[1 avtal triiffas om dess avyttring. Vid 

beräkning av skattepliktig realisationsvinst är innehavstiden av avgörande 

betydelse. lnnehavstiJens liingd piiverkar niimligen storleken av den skat

tepliktiga rcalisationsvin,ten. Avyttras egendom som skall beskattas enligt 

aktie vinstreglerna i 35 ~ 3 mom. KL skall hela vinsten tas upp till beskatt

ning om innehavstiden understiger två år. Om innchavstidcn iir tvii [ir eller 

längre beskattas 40S av vinsten. 

Skall egendomen beskattas enligt reglerna för övrig lös egendom i 35 * 4 

mom. KL g~illcr likaledes att hela vinsten är skattepliktig om innchavstiden 

iir kortare än td år. Ar innchavstidcn tv~i iir eller liingre men konan~ iin 

fem i!r bcstiims skattepliktig vinst enligt en fallande skala. Vinsten blir 

skattefri orn egendomen innehafts fem år eller liingrc. 

dagen för 
köpeavtalet 

dagen for för
värvet av op
tionsrättcn 
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Vid beräkning av realisationsförlust giiller samma regler för bestämning 

av innehavstid som vid vinstberiikningen. 

Att besUirnma dagen för avyttringen vållar knappast n;'\gra problem. 

Som jag tidigare niirnnt anses avyttringsdagen vara den dag di:i bindande 

avtal om överlihelse av egendomen ing<I~. Däremot är det inte i alla fall lika 

klart hur anskaffningstidpunkten skall bestämmas. Det iir dä1i"ör nödviin

digt att relativt ingående behandla den frågan. Inledningsvis tar jag upp de 

besbmmelser som anknyter till J'i § 3 mom. KL. 

Mitt förslag bygger pti de i praxis utarbetade reglerna om beräkning av 

anskaffningstidpunkt vid nyemission av aktier. Förslaget är utarbetat med 

hi"insyn tagen till de m[mga olika överlätelscsituationer som kan förekom

ma vid avyttring av de värdepapper som nu iir aktuella. Till grund för 

hesliimmelscrna om anskaffningstidpunkt ligger mina förslag om dels att 

företriidesrätten att teckna ett optionslån i skattehänseende skall anses 

knuten till optionsrätten. dels att utnyttjande av en företriidesriitt. ett 

konvertibelt skuldebrev eller en optionsrätt inte skall utlösa re<ilisations

vinstbeskattning. Den aktieägare som deltar i en emission kan därigenom 

via företrädesrätten härleda sin konvertibel eller optionsrätt tillbaka till 

den aktie frf\n vilken företrädesrätten att delta i lånet härrör (moderaktien). 

Anskaffar han en ny aktie genom att utnyttja konverterings- eller options

rätten kan han på samma sätt härleda förvärvet av aktien tillbaka till 

moderaktien via konverterings- eller optionsrätten och företrädesrätten. 

Avyttrar aktidigaren ett av de nu nämnda värdepapperen bestäms dess 

anskaffningstidpunkt av moderaktien. Skulle denna aktie vara förvärvad 

genom ett benefikt fång får han gf1 tillbaka till tidpunkten för närmast 

föregående onerösa fång. 

Om en skattskyldig deltar i en emission utan företrlidesrätL t.ex. vid en 

riktad emission. hör anskaffningstidpunkten bestämmas till dagen för teck

ningen. Detta överensstämmer med gällande rätt. 

Förvärvar den skattskyldige ett av de nu aktuella värdepapperen genom 

köp blir dagen för köpet anskaffningstidpunkt. Även vid ett sådant förvärv 

hör gälla att anskaffningstidpunkten får överföras till ett genom teckning 

eller konvertering förvärvat viirdepapper. Jag kan illustrera det nu sagda 

med ett exempel. Antag att en skattskyldig köper en förctriidesriitt att delta 

i ett optionslån och att han utnyttjar rätten till teckning. Han får d[i en 

optionsriitt. Antag vidare att han utnyttjar optionsriirten och tl~cknar en 

aktie. som han sedan avyttrar. Hans anskaffningstidpunkt för aktien skall 

dä räknas tillbaka till dagen för inköpet av företriidesriitten. Resultatet blir 

detsamma om företrädesrätten i stiillct hade gällt ett konvertcringslån. 

Jag har tidigare föreslagit att utnyttjandet av företrädes-. konverterings

och optionsriitter inte skall utlösa realisationsvinstbeskattning. I konse

kvens med detta föreslår jag allts:i att ingen anskaffningstidpunkt skall 

knyta5 till ett sådant tillfälle. Karaktäristiskt för regelsystemet iir således 

att ingen anskaffningstidpunkt iir sä att siiga fristi1ende. Ingen anskaff

ningstidpunkt anknyts till de tillfallen då företriides-, konverterings- och 

optionsriittcr utnyttjas för sina resp. ändamäl. Härigenom skiljer sig försla-
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get fran nuvarande praxis. somt.ex. innebär att en via oplilinsriitt förvär

vaJ aktie anses anskaffad viJ tidpunkten för utnyttjanuet av optionsrätten. 

När rätlen utnyttjas för nyteckning anses den utslockna och någon realisa

tionsvinstbeskattning utlöses inte. Anskaffningstidpunkten hlir s[iledes be

stiimd till en fristilcnde tidpunkt i detta fall. 

RSV och läm'.;tyrelsen i Göteborgs och Bohuslän anser att de regler jag 

n:dogjort för blir alltför komplicerade. Länsstyreben förordar att anskaff

ningstidpunkten för en via optionsriitt förvärvad aktie skall bestämmas till 

dagen för utnyttjandet av optionsrätten. dvs en kodifiering av gällande 

praxis. Däremot godtar länsstyrelsen förslaget i di:n del det rör konvertibla 

skuldebrev. Linsstyrelsen framhåller att reglerna diirigenom blir enklare 

all tilliimpa. RSV förordar schablonregler i större utsträckning när det är 

fr~tga om att bestämma anskaffningstidpunkter. 

De av mig föreslagna bestämmelserna bygger p[1 nyemi.,sionsrcglerna 

vilket jag anser vara en naturlig utgångspunkt dtersom en emission av ett 

konverterings- eller optionslån kan användas som ett alternativ till en 

nyemi'>sion. Anknytningen till nyemissionsreglcrna anser jag har gjorts på 

enklast tänkbara sätt. Jag är dock medveten om att reglerna om anskaff

ningstidpunkt för optionsrätter till köp av aktier, vilka jag senare skall 

återkomma till. komplicerar systemet något. Å andra sidan ingår även 

bestämmelserna om beräkning av anskaffningskostnad som en naturlig del 

i det av mig föreslagna regelsystemet. Detta hildar därför en enhet ur 

vilken ingen regel kan brytas ut utan att systemets logiska uppbyggnad går 

förk1rad. Enligt min uppfattning leder länsstyrelsens förslag inte till någon 

förenkling j~imfört med mitt förslag. Jag kan heller inte finna att RSV: s 

förslag om ytterligare schabloner leder till en bättn: lö~ning. 

Konvertibla >kuldebrev och optionsrätter är aktieliknande handlingar. 

Deras värde bestäms i hög grad av kursen på bolagets aktie. Vid innehav 

av ett konvertibelt skuldebrev eller en optionsriitt får den skattskyldige 

därför del av aktiens värdestegring. Omvandlas skuldebrevet eller options

rätten till en aktie övergår i princip värdestegringen till aktien. Med hänsyn 

till detta anser jag det felaktigt att räkna innehavstidcn p[1 aktien från den 

dag dä konverterings- eller optionsrätten utnyttjades. I vissa fall skulle 

diirigenom värdestegringen bli fullt beskattad under en tvåårsperiod trots 

att den före utbytet/nyteckningen endast skulle ha bcskallats till 40 '?'C. 

Delta är inkonsekvent och ruhbar neutraliteten i beskattningen av olika 

finansieringsformer. 

Linsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län har även anfört all regeln om 

anskaffningstidpunkt för en via optionsrätt förvärvad aktie kan vålla kom

plikationer vid utnyttjande av förlustavdrag i fflmansbolag. Jag delar inte 

länsstyrelsens farhågor. Den ändring i reglerna om anskaffningstidpunkt 

som jag nu föreslår påverkar i sig inte bedömningen av riillcn till förlustav

drag. En annan sak är att själva förekomsten av optionsräller kan vara av 

betydelse i sammanhanget (ifr prop. 1983/84:63 s. 26). 

Vad jag hittills anfört om bestämning av anskaffningstidpunkt har gällt 

företrädesrätter. konvertibla skuldehrev, optionsrätter och aktier, :;om 
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förvärvats genom en konvertering'- eller optionsrätt. dvs egendnm som 

efter avyttring 'ikall realisationsvinsthcskattas enligt aktievinstreglerna i 

3.'i * 3 mom. KL 
Skuldehn:v utgivna i optionslän heskattas efter avyttring enligt hestiim

mcberna i 35 s 4 mom. KL. Reglerna om anskaffningstidpunkt ;ir hiir 

hetydligt enklare. En skatt~kyldig '-L'rn dt:ltar i en emis-,ion av skuldebrev 

anses enligt giillande riitt förvärva skuldebrevet vid teckningstillfallet. 

Detta giiller oavsett om den skattskyldige har fiirctriidesriitt all teckna 

bnet eller ej. Detta tir en följd av att sambandet med moderaktien anses 

brutet i och med emissionen. Förviirvas skuldehrevet genom köp eller 

genom annat oneröst f~ing hestäms anskaffningstidpunkten pil vanligt still 

till den dag dä bindande avtal om förvärvet ingiis. 

Kapitalvinstkommittl!n har inte föreslagit någon iindring av dessa regler. 

Aven remissin~tanscrna har godtagit nuvarand1C· ordning. Jag hiträder den 

uppfattningen och föresltir däii'ör ingen ändring av giillande regler på 

omradet. 

2.9 Beräkning aY anskaffningskostnad 

Mitt förslag: Innebörden av reglerna om anskaffningskostnad anges i ncdanstt1endc upps1;1llning. 

V;irdepapper Aktieagarc Annan skattskyldig med inköpt 

I Hiretradesriitt 

:?. Ko!'vertibclt 
skuldebrev 

3 Skuldebrev ut
givet i ett op
tionslän 

4 Optionsrätt 

5 l"y aktie 
a) via konverti

bel! skuldebrev 

h) via options
rillt 

0 kr. 

emissions
priset 

skuldebrevets 
marknads värde 
vid c1nissioncn 1 

skillnadsbelop
pet mellan emi~
sionspriset och 
skuldebrevets 
marknads värde 
trestvärdcl 11 

emissionsprisct 
för det konver
tibla skuldehre
vet 

restvärdet + 
nyteckningspriset 
eller vid köp 
köpeskillingen 1 

a) fön:triidcsrätt bi konvertibelt cl optionsrätt 
skuldebrev 

kopeskillingcn 

köpeskillingen for köpeskillingen 
företrädesratten 
-<- emissionspri-
scl 

skuldehrevets 
marknads varde 
vid emissioncn 1 

köpeskillingen för 
företriidesrätten -r 

rest värdet 1 

köpeskillingen 
för företrädes
rätten -;- emis
sionspriset för 
det konvertibla 
skuldebrevet 

köpeskillingen 
för föret riide,
riitten + rest
viinkt +ny
teckningspriset 
eller vid kiip 
köpeskillingen 1 

köpeskillingen 
for det konver
tibla skulde
hrevct 

köpeskillingen 

köpeskil
lingen för op
tionsrälten + 
nytecknings
priset eller vid 
köp köpeskil
lingen 

' gäller ej om teckning av lånet skett före den I juli 1985. 
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Kapitah'instkommittcns förslag: Samma som mitt, 

Rcmissinstanscrna: Samtliga remissinstanser utom RS\' och hi11ssryrdse11 i 

Giirehorg o<'h Boll/Is /ii11 tillstyrker förslaget eller liimnar dd utan erinran, 

mida dc:ssa instanser tillstyrker förslaget att företriidesriittens anskaff

ningskostnad skall vara 0 kr. för den aktieägare som deltar i en emission, 

RSV anser i övrigt att reglerna är för svåröverskiidliga och förordar en 

kraftig ökning av antalet schahloner, Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus 

liin vill bchC1lla nuvarande praxis, 

Skälen för mitt förslag: När jag redogjorde för frägorna om anskaffningstid

punkten utgick jag från att emission av konvertibla skuldebrev och op

tionsl<-tn är alternativ till nyemission. Samma utgångspunkt är lämplig nu. 

Som jag niimnde i föregående avsnitt kan man med denna förutsättning 

som grund bygga ett logiskt och relativt enkelt system som innefattar både 

anskaffningstidpunkter llCh anskaffningsviirden. Jag har tidigare utförligt 

redogjort för de grundprinciper som jag anser bör tillämpas. Jag vill här 

endast understryka att principen innebiir att anskaffningskostnaden får 

föras över från ett värdepapper till ett annat vid utnyttjande av företriides-, 

konverterings- och optionsrätter på samma sätt som anskaffningstidpunk

ten far överföras utan hinder av att nägon eller n~igra av de~sa rätter 

utnyttjas. Följande exempel belyser det nu sagda. Om en sbttskyldig 

köper en foretriidesrätt att delta i en emission av konvertibla skuldebrev 

och senare säljer den aktie som han erhållit genom att utnyttja konvcrtc

ringsrällen far han som anskaffningskostnad för aktien ta upp summan av 

köpeskillingen för företrädesriittcn och emissions priset för det konvertibla 

skuldebrevet. Givetvis får även eventuella kostnader i samband med kon

verteringen inräknas i aktiens anskaffningskostnad. 

De särkilda regler som nu gäller för heräkning av anskaffningskostnad pä 

vänkpapper, t.ex. fl)nd- och prcfcrensaktiemetoden. genomsnittsheräk

ning för äldre aktier och schablonregeln, hör bli tillämpliga på konvertibla 

skuldebrev och optionsrätter. För skuldebrev utgivna i optionslån bör 

således nu gällande regler om beräkning av anskaffningskostnad på vanliga 

skuldebrev tillampas med endast det tillägget att skuldebrevet vid emissio

nen skall åsättas sitt marknads värde. För företrädesrätternas del anser jag 

emellertid att det är nödvändigt att göra ett par undantag från gällande 

aktievinstregler. Vad jag åsyftar är dels hur anskaffningskostnaden skall 

bestämmas för en aktieiigare som deltar i en emission, dels schablonre

gelns tillämplighet. Jag skall nu behandla dessa frågor. 

Kapitalvinstkommitten har föreslagit att anskaffningskostnaden för en 

företrädesrätt som erhålls i en emission skall :lsättas värdet 0 kr. Detta kan 

sägas avvika från gällande regler om beräkning av anskaffningskostnad. 

En företrädesrätt är nämligen i princip likvärdig med en teckningsrätt till 

aktie och anskaffningskostnaden för företrädesrätten borde d~lrför beräk-
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mts på samma siitt som giilkr för teckningsriitten. Denna anskaffningskost

nad beräknas meJ en proportioneringsmctod till ett belopp motsvaranck 

den v~irdeminskning som moderaktien underg;!r vid emissionen. Samma 

proportioneringsrnetod borde därför tillilmpas pf1 företr~idesriitter. Detta 

skulle innebiira att en del av moderaktiens anskaffningskostnad överförs 

till företriidesriitten. Så lil.ngt föreligger knappast något större problem. 

Men om företriidesriitten utnyttjas för teckning kompliceras situationen 

högst avsevärt. Företriidesriittens viirde skall niimligen i ett <idant fall 

överforas till det konvertibla skuldebrevet eller till optionsrätten. I det fall 

att skuldebrevet i ett optionsliin är konvertibelt måste värdeöverföringen 

ske till såviil skuldebrevet som optionsrätten genom nf1got slags fördcl

ningsmctod. Annu mer komplicerad blir situationen om uniten bestfir av 

ett konvertibelt skuldebrev och flera optionsriitter. Hiirtill kommer att 

beriikningen av anskaffningskostnaden för ett konvertibelt skuldebrev el

ler en optionsrätt i de nu nämnda fallen alltid mi1ste ske med tilliimpning av 

den invecklade preferensaktiemetoden. Kommitten har ansett att en sådan 

beräkningsmetod blir alltför komplicerad. Av förenkling~skäl har därför 

föreslagits att anskaffningskostnaden för aktieägarens företrädesrätt alltid 

skall sättas till 0 kr. Ingen del av moderaktiens anskaffningskostnad skall 

s[1Jedes överföras vare sig till företrädesrätten eller optionsriitten. Remiss

instan~erna har genomgående stiillt sig positiva till förslaget. Jag delar 

kommittens och remissinstansernas bedömning och föreslår således att 

förslaget skall genomföras. 

Schablonregeln för beriikning av anskaffningskostnad finns i punkt 2 b 

tredje stycket av anvisningarna till 36 ~ KL. Enligt regeln får anskaffnings

kostnaden för en äldre börsnoterad aktie tas upp till 25 'T av vad den 

skattskyldige erhållit för aktien vid avyttringen. Som jag tidigare nämnt 

bör schablonregelns tillämpningsomri:ide utvidgas. Den bör också omfatta 

börsnoterade konvertibla skuldebrev och optionsrätter utgivna av bolag 

vars aktier börsnoteras. 

Schablonregeln är en renodlad förenklingsregel. Den är huvudsakligen 

avsedd att anviindas i de fall dit svårigheter föreligger att utreda den 

verkliga anskaffningskostnaden. Enligt mitt förslag skall företradesrattens 

anskaffningskostnad för aktieägaren bestiimmas till 0 kr. En förcnklingsre

gel iir dä obehövlig. Härtill kommer att dubbelt avdrag skulle komma att 

medges för en del av moderaktiens anskaffningskostnad om schablonre

geln skulle fä användas p~I företriidesrättcrna. Jag föreslår diirför att före

trädesrätterna inre skall omfattas av schablonregeln. 
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2. IO Avdrag för rcalisationsförlust. 111.111. 

Mitt förslag: Avdrag för realisationsförlust vid avyttring av forctr~ides

r~itt, konvertihclt skuldcbrcv. optionsr~itt och skuldcbrev utgivet i ett 

optiomltin skall medges i samma utstriickning sLlm nu gäller för andra 

v:irdepapper. Vinster ptt niimnda slag av värdepapper skall därcmot 

inte fä kvittas mot förluster på premieobligationer. 

Kapitalvinstkonunittens förslag: Samma som mitt. Därutöver har kommit

ten föreslagit att avdrag skall medges fiir den förlust som uppkommcr om 

en optionsr:itt :1r v:irdelös vid optinnstidens slut samt att vinster p;'i börsno

terade konvcrtihla skuldchrev skall kunna kvittas mot förluster p;! pn:

mieohligationcr i samma utstr:ickning s0m är falkt i fr:iga L)m vinster p[i 

hörsakticr. 

Remissinstanserna: Flertalet har tillstyrkt eller liimnat förslaget utan erin

ran. Ett par remissinstanser anser att förslaget om avdragsrätt för en vid 

optionstidens slut värdelös optionsrätt innebär ett sådant hrott mot nuva

rande ordning för behandlingen av realisationsförluster att det inte bör 

genomföras. NiirinRslin'ts skattedclcgatio11 hemställer att kvittning får ske 

mellan förluster på premieohligat.ioner och vinster pt1 optionsr:itter. 

Skälen för mitt förslag: Rätten till avdrag för realisationsförlust regleras i 

punkt 1 och 4 av anvisningarna till 36 § KL. Kaptialvinstkommittcn har 

föreslagit an dessa bestämmelser skall omfatta förluster som uppkommer 

vid avyttring av nu ifrågavarande värdepapper. Kommitten har därtill 

föreslagit en viss ut vidgning i avdragsreglerna så att förluster som uppkom

mer vid avyttring av premieobligationer. utfärdade år 1980 eller tidigare. 

blir avdragsgilla mot vinster som uppkommer p<t konvertibla skuldehrev 

inregistrerade vid Stockholms fondbörs. 

Remissinstanserna har inte haft några inviindningar mot att allmänna 

regler för realisationsförluster skall få tilWmpas på konvertibler och op

tionsriitter. Detta är också i linje med gällande rätt. Jag delar den uppfatt

ningen. 

Vad sedan beträffar förslaget om avdragsriitt för en vid optionstidens 

slut värdelös optionsrätt är att miirka att en sådan avdragsrätt är en nyhet 

på ifrågavarande beskattningsområdc. Vid realisationsvinstbeskattningen 

gäller nämligen alltsedan lagstiftningens tillkomst att endast realiserade. 

dvs. genom avyttring uppkomna, vinster och förluster beaktas. Ett avytt

ringskrav har siiledes uppställts som en primär förutsättning för att realisa

tionsvinstbeskattning liver huvud taget skall komma ifråga. 

För att Mrngå kravet på avyttring för ett visst slag av värdepapper i en 

speciell situation bör enligt min mening krävas tungt vägande skäl. För en 

sidan avdragsrätt har kommitten i första hand anfört att avdragsrätten är 
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erfon.lerlig for att symmetri skall erhällas i beskattningen. Enligt kommit

tens förslag skall såviil optionsriitter som skuldebrev utgivna i optionsl{in 

beskattas enligt reglerna i -~5 § -~ mom. KL. Hiirigenom tar. enligt kommit

ten_ drdestegringen på skuldebrevet och den beloppsmiissigt exakt lika 

stora förlusten på en viirdelös optionsriitt beskattningsmiissigt ut varandra. 

Jag har emellertid ridigarc av olika skiil funnit del mindre liimpligt att nu 

iindra heskattningsreglerna för skuldebrev. Det betyder bLa. att vänlesteg

ringen på skuldebreven tills vidare skall beskattas enligt nu gällande regler. 

vilket i sin tur kan komma att innebiira att viirdestegringen blir obeskattad. 

Jag har visserligen m:ksii förklarat att jag inte anser det rimligt att denna 

värdestegring på sikt blir helt obeskattad. I den föreliggande situationen itr 

jag emellertid inte beredd att genomföra en så genomgripande iindring av 

realisationwinstreglerna, som det skulle innebiira att införa en avdragsriitt 

för förlu5ter som uppkommit utan att avyttring skett. Det förtjiinar i 

sammanhanget att påpekas att optioförätter f.n. är foremal för livlig om

sättning. Det iir uppenbarligen sil att intresse finns för satsningar i options

riitter. trots att en eventuell framtida förlust genom att rätten vid optionsti

dens utgång är viirdelös inte är avdragsgill. 

Vad sedan betriiffar kommittcförslaget om kvittning av förluster på vissa 

premieobligationer mot vinster på börsnoterade konvertibla skuldebrev 

vill jag anföra följande. 

Genom lagstiftning år 1981 begränsades riitten till avdrag för förluster 

som uppkommit vid avyttring av premieobligationer. En sadan förlust får 

nu enligt huvudregeln endast anviindas för kvittning av vinster pt1 pre

mieubligatillner. Förluster på premieobligationer som utfärdats f1r 1980 

eller tidigare får dock även kvittas mot realisationsvinster pii börsnoterade 

aktier och pil andelar i vissa aktiefonder. 

Betydelsen av den särskilda regeln om kvittning av förluster mot vinster 

p<'i börsaktier kommer att minska vartefter premieobligationer som omfat

tas av bestiimmelsen inlöses. För förluster som uppkommer efter år 1990 

kommer regeln att sakna betydelse. 

Jag kan i nch för sig hålla med om att önskem~1let om lika behandling av 

aktier och konvertibler talar för att kvittningsregefn bör utvidgas till att 

avse även vinster p~i konvertibler och eventuellt ocks{1_ som Niiringslivets 

skattedelegation begiirt, vinster på optionsriitter. K vittning~regeln kom

mer emellertid inom en inte alltför avliigsen framtid att ha spelat ut sin roll. 

Att d~1 föra in nya slag av viirdepapper under regelns tilbmpningsomrilde 

syns knappast motiverat. Med hänsyn till främst kvittningsbest;immelsens 

karaktiir av iivergiingsregel avstiirjag frän att föresl{1 en utvidgning av dess 

tilliimpningsområde. 
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2.11 Beskattningen a\' upplupen ränta på konwrtibla skuldebre\· 

Mitt förslag: Vid avyttring av ett konvertibelt skuldebrev skall den 

ersättning som överl:itaren erhåller i form av upplupen ränta. i likhet 

med vad som f.n. g:ilkr. beskattas S\im inkomst av kapital !r{intal 

Kapitah·instkommittcns förslag: Ers~1ttningen för den upplupna riintan skall 

ing;1 som en ddpost vid realisationsvinstberäkningen. Den skall alltså inte 

anses utgöra inkomst av kapital. 

Remissinstanserna: Flertalet tillstyrker kommittens förslag eller lämnar det 

utan erinran. Några remissinstanser avstyrker förslaget. De framhåller 

friimst vederlagets rlintekaraktiir od1 risken för kringgftenddtgiirder. 

Skälen för mitt förslag: Frågestiillningen rör griinsdragningen mellan ränta 

och kapitalvinst. Den omfattas med andra ord av det utredningsuppdrag 

som kapitalvinstkommitten f.n. arbetar med. Fr~1gan om hur upplupen 

ränta skall beskattas är gemensam för en rad räntebärande värdepapper. 

Vissa skäl talar således för att den nu aktuella frågan inte bör behandlas 

isolerad från andra likartade fall. Härtill kommer att den föreslagna ord

ningen kan öppna vägen för transaktioner av skatteflyktskaraktär. På 

grund härav föreslår jag inte någon ändring i den skattemässiga behand

lingen av upplupen ränta på de konvertibla skuldebreven. Sådan upplupen 

ränta bör således alltjämt beskattas som inkomst av kapital. 

2.12 Realisationsvinstbeskattning i övrigt och utdelningsheskattning 

2 .12. I Realisation.\'\'insth('skattninf!, 

Mitt förslag: Bestämmelserna i 35 och 36 *~ kommunalskattelagen skall 

även i övrigt gälla för konvertibla skuldebrev och optionsrätter. För 

företrädesrätter skall bestämmelserna giilla i samma utstriickning som 

nu är fallet fiir teckningsrätter till aktier. 

Bestämmelsen i 53 § I mom. kommunalskattclagen om skattskyldig

hct vid avyttring av aktier vid utflyttning från riket skall även omfatta 

avyttring av konvertibla skuldebrev och optionsrätter. 

Kapitahinstkommiltcns förslag: Samma som mitt. 

Remissinstanserna: Samtliga har tillstyrkt förslaget eller lämnat det utan 

erinran. 

Skälen för mitt förslag: Som jag tidigare niimnt bör konvertibla skuldebrev 

och opti1lllsrätter vid avyttring beskattas på samma satt som aktier. Som 
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en följd av detta bör bestämmelserna i 35 * 3 mom. KL om strukturratio

nalisering och tv(mgsavyttring bli tillämpliga på dem. Det kan ske utan att 

lagrummet ändras. 

Konvcrzibla skt1ldebrev och optiomrj!ler kan anvjndas av en ska!lskyl

dig för att uppnå i princip samma beskattningsresultat som kan ästadkom

mas med hjälp av aktier. Bl.a. skulle vissa skattcnyktsregler kunna kring

gås genom användning av dessa värdepapper helt eller delvis i stället för 

aktier. Jag föreslår därför att skattctlyktsreglerna i 35 ~ 3 nlllm. KL om 

fastighetsöverlåtelscr. vinstbolagstransaktioner och interna aktieöverlå

telser utvidgas så att de även omfattar konvertibla skuldebrev och options

rätter samt i det sist nämnda fallet även företrädesrätter. Motsvarande 

tilliigg biir även göras i 53 ~ I mom. KL bctriiffandc skattskyldighet för 

realisationsvinster vid utnyttning friin landet. 

I anvisningarna till 36 ~ KL bör bestämmelserna om termins- och blank

ningsaffärer iiven omfatta konvertibler, optionsrätter och förctriidesriitter. 

2 .12 .2 Utde/11i11gsheskat111ing 

Mitt förslag: Utdelningsbeskattning skall inte ske av aktieägare som 

de/{ar i konverterings- och optionslån. 

Kapitalvinstkommittcns förslag: Samma som mitt. 

Rcmissinstanscrna: Samtliga har tillstyrkt förslaget eller lämnat det utan 

erinran. 

Skälrn för mitt förslag: Jag har tidigare framhållit att emissioner av konver

terings- och optionslån i beskattningshänscende bör jämställas med ny

emissioner. 

Nyemissioner sker i Sverige rcgclm~issigt på sådana villkor att teck

ningsrätten får ett visst viirde för en aktieägare som med företr~idesrätt 

deltar i en emission. Någon utdelningsbeskattning sker dock inte av aktie

ägaren i ett sådant fall. Det beror på att denne vid en nyemission endast 

bereds möjlighet att behälla sin andel i bolagets förmögenhet. 

Neutraliteten i beskattningen mellan de niimnda finansieringsformerna 

kräver likstiillighet i detta hänseende. Utdelningsbeskattning hör d~i1for 

inte utlösas vid en emission av ett konverterings- eller optionslån. Detta 

överensstämmer med nu gällande praxis. Det är därför obehövligt att 

reglera fr[1gan. 

Vad jag nu sagt giiller endast om emissionen sker p{1 normala villkor. Om 

emi,sionsvillkoren däremot är siiclana att skuldebrevet i ett optionslim för 

ett värde vid emissionstillfo.llct som överstiger cmissionspriset blir situa

tionen annorlunda. I ett sådant fall far en aktieiigare som deltar i emissil1-

ncn utdelning från bl'laget med ett belopp som motsvarar skillnaden mellan 
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skuldebrevet-. marknads\'~irde L\Ch emissionsprisct. Utdclningsheskattning 

skall då ske för skillnadsbeloppet. En aktieägare utdelningsbcskattas näm

ligen om denne får ut egendom fr{in bolaget utan vederlag eller för vederlag 

som understiger den erhållna egendomens marknadsvärde. Vid en emis

sion av konvertihla skuldebrev bör på motsvarande sätt utdelningsbe

skattning ske om det rena skuldcbrcvsvärdet på konvcrtihcln överstiger 

emissionspriset. 

Vad jag nu sagt innehär sammanfattningsvis följande. Konverterings

och optionsltm skall inte kunna användas för att kringgå principen om 

dubhclbeskattning av utdelning från ett akticholag. Ar cmissionsvillkoren 

~[tdana att det rena skuldcbrevsvärdet överstiger emissionspriset kommer 

utdclningsbeskattning att utlösas. Däremot intr;ider en sådan beskattnings

cffekt inte pil grund av att konverterings- eller optionsrätten har ett vi"irde. 

2. 13 Övriga typer a\' optionslån 

Mitt förslag: Vid emissioner av optionslån som hest ar av ett skuldebrev 

och en optionsrätt att köpa en redan existerande aktie ( köpoption). 

skall samma regler tillämpas som föreslås för optionslån i vilka oplions

rätten ger rätt till nyteckning av en aktie med undantag för att ingen 

anskaffningstidpunkt får räknas tillbaka till dagen för förvärvet av den 

aktie som grundat en eventuell företrädesrätt att delta i lfmet. 

Kapitalvinstkommittcns förslag: Samma som mitt med det undantaget att 

en med stöd av optionsrätt inköpt aktie anses anskaffad vid tidpunkten för 

utnyttjanuet av optionsrätten. 

Remissinstanscrna: Samtliga har tillstyrkt förslaget eller Hinrnat det utan 

erinran. 

Skälen för mitt förslag: Vad jag hittilb anfört har - vad beträffar options

lånen - uteslutande gällt sådana lån som omfattat optionsrätter till ny

teckning. LI ndcr år 1984 har emellertid på marknaden förekommit en 

annan typ av optionslån i vilket ett skuldebrev förenat~ i en unit med en 

optionsrätt att köpa en redan existerande aktie. Ett sådant optionslån 

företer stora likheter med ett vanligt. aktiebolagsriittsligt optionslån. Den 

likartade konstruktionen av dessa liinetyper leder i stort sett till samma 

beskattningskonsekvens1.:r i de btida fallen. Bl.a. kan fiktiva rcalisations

förluster tillskapas i samma utsträckning. Med hänsyn till detta och då lån 

med köptiptioner kan komma att få betyuamk ekonomisk omfattning anser 

jag det lämpligt att reglera även dem. 

I stort sett kan de regler jag tidigare föreslagit för lån med nytecknings

optioner tillämpas iiven på den nu aktuella lånetypen. Detta innehär bl.a. 
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att en köpoption som emitterats gemensamt med ett skuldebrev kommn 

att beskattas enligt aktievinstreglerna. N~1gra undantag iir dock nödvän

diga. Jag skall nu diskutera dessa undantag. 

Ett optionslån, i vilket optionsr;itten avser en r:itt ;itt nyteckna en aktie. 

är ett direkt alternativ till en nyemission. Niir jag förslagit hcskattnings

regler för s~1dana lån har jag så långt som möjligt utgått från de regler som 

gäller vid nyemissioner. 

Avser optionslånet rn rätt att köpa en redan existerande aktie saknar 

lånet helt nyemissionskaraktiir. Det innebär att !->ambandet mellan ortions

riitten och den aktie som grundat en eventuell företrädesrätt att delta i 

lånet bör anses brutet genom emissionen pi1 samma sätt som gäller för 

skuldebrevet. Någon tillbakaräkning av anskaffningstidpunkten till dagen 

för förvärvet av moderaktien bör därför inte tillåtas. Detta g~iller samtliga 

typer av värdepapper - företriidesrätt, skuldebrev. optionsrätt och nyköpt 

aktie - som kan förekomma i samband med emissionen. Utnyttjas en 

köpoption för förvärv av en aktie anses aktien enligt gällande rätt anskaf

fad vid tidpunkten för utnyttjandet av optionsrätten. Kommitten föreslår 

ingen iindring på den punkten. Som jag tidigare pfipekat anser jag dock att 

en sådan regel är inkonsekvent. En värdestegring på aktien leder till en 

motsvarande värdestegring på optionsrätten. Om denna innehafts tvä är 

eller längre när utnyttjandet sker och aktien förvärvas skulle den värde

stegring som skett före utnyttjandetidpunkten bli skattepliktig till 100 0t 

trots att den förut endast varit skattepliktig till 4()1_;;. Om anskaffningstid

punkten i stället fick räknas tillbaka till tidpunkten för förvärvet av företrä

desrätten eller optionsrätlen skulle den nu piitalade inkonsekvensen bort

falla. En annan fördel med en sådan bestämmelse är att regelsystemet för 

beräkning av anskaffningstidpunkt blir mer enhetligt. Av dessa skäl före

slar jag att anskaffningstidpunkten för en med stöd av en köpoption förvär

vad aktie bör bestämmas till den dag då förctr~idesrätten eller optionsrätten 

förvärvades. 

I övrigt anser jag att de regler som jag föreslagit för vanliga optionslån 

bör hli tillämpliga p{1 optionsl{m där optionsrätten avser köp av en redan 

existerande aktie. Jag vill emellertid tillägga följande. Den nu diskuterade 

typen av optionslån saknar nyemissionskaraktär. Av detta följer att frågan 

om utdelningsbeskattning måste bedömas enligt allmänna regler. Sker 

emissionen till underkurs skall därför utdclningsbeskattning ske hos den 

aktieägare som deltar i emissionen. 

I min framställning har jag hittills uppehållit mig vid optionsltm i vilka 

optionsriitten är avskiljbar. I aktiebolagslagcn ges emellertid utrymme för 

optionslåneemissioner där optionsrätten kan avskiljas frän skuldebrevet 

endast i en situation. nämligen då rätten utnyttjas för nyteckning. Jag skall 

nu niigot beröra den lfineformen. 

Till all bör:ia med vill jag understryka att den formen till dags dato saknat 

praktisk betydelse. Sc'1vitt bekant har nämligen inte några skuldebrev med 

4 Rihda~en /91:!-1185. I sam/. Nr IY3 
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icke avskiljbara optionsrätter utgetts i Sverige. Det iir ocksi1 svårt att se 

fördelarna med ett sådant optionslån jämfört med konvcrteringslän eller 

optionsliin med avskiljhara optionsrätter. 

Behovet av uttryckliga bestiimmelser för heskattningcn av vinster på 

denna typ av lån synes därför i och för sig begränsat. Enligt min mening 

bör emellertid den ordning för beskattningen av optionslån med avskiljbara 

optionsr~itter som jag föreslår tillämpas även i fråga om lån dlir optionsrät

ten endast kan skiljas frän skuldebrevet vid nyteckningstidpunkten. Op

tionsrätten i ett sådant lån kommer att beskattas enligt 35 § 3 mom. KL 

medan -.kuldcbrevsdelcn beskattas enligt 4 mom. samma paragraf. Den 

uppdelning av emissionspriset som måste göras får ske efter en teoretisk 

beräkning av skuldcbrevsvärdet vid teckningen. Vad jag förut angett om 

anskaffningstidpunkt och anskaffningskostnad för företrädesrätt, options

rätt och aktie som förvärvas med stöd av en optionsrätt kommer ocksil att 

gälla. 

2.14 Bolagets beskattning 

Mitt förslag: Ett holag som emitterar optionslfrn skall inte medges 

avdrag för skillnaden mellan emissionspriset och skuldebrevets mark

nadsvärde, s.k. kapitalrabatt. 

Kapitalvinslkommittens förslag: Samma som mitt. 

Remissinstanserna: Flertalet godtar förslaget eller lämnar det utan erinran. 
Ett antal remissinstanser anser dock att bolaget bör medges avdrag. De 

framhåller främst att undcrkursen p{1 skuldebrevet utgör en räntekostnad 

för bolaget samt att avdragsriitt erfordras för att neutralitet i skattehän

seende skall uppnås mellan de olika finansieringsformerna. 

Skälen för mitt förslag: Ett aktiebolags utgifter för anskaffande av kapital 

utgör avdragsgilla omkostnader vid taxeringen. Härigenom blir bl.a. den 

ränta som ett bolag betalar till sina långivare avdragsgill. Ger ett bolag ut 

ett lån till underkurs. föreligger också avdragsrätt för skillnaden mellan 

skuldebrevets nominella belopp och det helopp som det låntagande bolaget 

får in vid utgivningen. Enligt rådande praxis för optionslån (se bl.a. RA 79 

1: 97) är ett bolag däremot inte berättigat till avdrag för skillnaden mellan 

emissionspriset och skuldebrevets marknadsvärde vid emissionen, den 

s.k. kapitalrabatten. Att en underkurs kan siigas uppkomma beror främst 

pi'1 att etl optionslån utges med en räntesats som understiger gällande 

marknadsri-inta för motsvarande lån utan optionsriitter. Optiomlån skulle 

(h\rför kunna sägas vara utgivna till underkurs. Det har diirför hiivdats att 

bolaget vid återbetalningen av ett s::idant lån - vilket sker till skuldebre-



Prop. 198..i/85: 193 51 

vens nominella belopp - i själva verket betalar ett slags räntekompensa

tion till långivaren motsvarande underkursen. Enligt de kritiska remissin

stanserna borde beloppet däii'ör utgöra en för det låntagande bolaget 

avdragsgill omkostnad. 

Enligt min uppfattning finns visst fog för det nyss angivna synsättet. Mitt 

förslag om emissionsprisets fördelning kan också sägas försLlrka argumen

ten för avdragsrätt. Långivaren-; ingångsvärde på skuldebrevet skall fast

ställas till dess marknadsvärde. Från denna utgilngspunkt kan det hävdas 

att han egentligen endast lånat bolaget ett belopp motsvarande skuldebre

vets marknadsviirde. Det överskjutande belorpct skulle di! utgöra något 

slag av tillskott till bolaget. 

Situationen är dock inte stt enkel som jag nu beskrivit den. Det iir 

nämligen så att de bolag som emitterat optionslån har redovisat hela det 

nominella skuldehrevsbcloppet som skuld i sin bokföring och alltså ingen 

del som tillskott. Med detta sätt att redovisa kommer underkursen aldrig 

att avspegla sig i bolagets räkenskaper. Någon kapitalrabatt kommer alltså 

inte fram som kostnad i bokföringen. Enligt vad jag c1farit anses detta sätt 

att behandla optionslånen stå i överensstämmelse med god redovis

ningssed. 

Av 41 * KL följer att inkomst av rörelse skall beräknas enligt hokförings

miissiga grunder. Det innebär bl.a. att bolagets taxering skall ske på 

grundval av dess bokföring. Bolagets intäkter och kostnader skall således 

framgå av bokföringen. Som jag nyss framhöll framkommer ingen kapital

rabatt i bolagets bokföring enligt nu rådande redovisningspraxis för op

tionslån. Med hänsyn till regeringsrättens praxis skulle avdragsrätt för 

kapitalrabatt kräva en uttrycklig reglering i skattelagstiftningen. Enligt min 

mening är det inte motiverat att tillskapa en sådan särskild avdragsregel 

som medför en avvikelse mellan bokföringen och den skatlemiissiga be
handlingen. 

Något civilriittsligt hinder för bolagen att i bokföringen uppdela det 

inflytande emissionspriset i en skulddel och en tillskottsdel torde inte 

föreligga. Huruvida en slidan förändring kommer att göras framdeles kan 

inte nu bedömas. Men även med antagandet att bolagen i framtiden redovi

sar sina optionslån p[1 angivet sätt och att detta dessutom anses övercns

qämma med god redovisningssed anser jag det ink klart att avdrag skall 

medges för skillnaden mellan emissionsrriset och skuldebrevets mark

nadsvänlc. 

I denna fråga bör nämligen också fangivarens beskattning beaktas. Van

ligtvis eftersträvas s.k. reciprocitet i beskattningen, dvs en samordning av 

intiiktcr och avdrag. Som ett exempel kan niimnas att om en lilngivare 

beskattas för en ränteintäkt hör samma riintebclopp utgöra en avdragsgill 

kostnad för låntagaren. Det står inte helt klart hur långivaren i framtiden 

kommer att beskattas för värdestegringen p{1 skuldebreven. En följd av 

detta blir att det inte heller är klart hur d..:t ]antagande bolagets beskattning 

hör utformas i detta avseende. 
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Man bör vidare överviiga hur neutralitetsprincipen häst skall tillgodoses. 

Som jag tidigare.: niimnt är det min avsikt att försöka iistadkomma beskatt

ningsregkr som gör bolagets val av finansicringsform si1 lite heroende av 

dessa regler som möjligt. Det m~tstc emellertid siigas att en absolut neutra

litet torde vara niirmast omöjlig att uppnä i den nu aktuella friigan. Om vi 

jämför el\ obligationslån. ett konverteringshin och ett optionslim med 

varandra kan nämligen följande konstateras. 

Ohligationsl~met kan antas bli emitterat till marknadsmässig ränta medan 

knnverterings- och optionslånet ;isätts en betydligt lägn.: räntesats. Skulde

hrevet i optionslånet erhåller sitt marknadsviirdc vid emissionen. Den 

totala avkastningen pii detta - formell skuldehrcvsriinta och vänkstcgring 

upp till det nominella beloppet - motsvarar avkastningen p[t obligationen. 

som löper med marknadsmässig riinta. Marknadsvärdet på det i options

l<lnet utgivna skuldebrevet sätts niimligen sl1 att dess avkastning totalt sett 

blir marknadsmiissig. Den ränta som holaget betalar pii ohligationslilnet är 

avdragsgill vid taxeringen. För att uppnii neutralitet från bolagets synpunkt 

mellan dessa t vit finansieringsformer borde diirför såväl den formella skul

debrevsräntan som underkursbcloppct p[1 optionslånet vara avdragsgill. Så 

långt kan neutralitetsprincipen sägas vara entydig. 

När en jämförelse sedan sker med ett konverteringslån ger den däremot 

inte till resultat att neutraliteten upprätthålls. De i Sverige utgivna konver

teringslänen har i allmänhet haft en räntesats som legat mellan marknads

räntan pil obligationslan och den formella räntan på optionslån. Neutralitet 

i beskattningen ur bolagets synvinkel mellan de olika låneformerna skulle 

därför förutsätta att även det konvertibla skuldebrevets emissionspris upp

delas i en skulddel och en tillskottsdel. En sådan uppdelning tillämpas inte 

och det iir tveksamt om den över huvud tag~t är tillåten. Man bör därför 

utgii fran att det vid emissionen av konverteringslån inte kan uppstå nagon 

avdragsgill kapitalrabatt. Om en sådan rahatt blev avdragsgill pii options

lån skulle konverteringslånen uppenbarligen diskrimineras och förmodli

gen bli ointressanta för bolagen. Bolagets kostnad för ett sådant lån skulle 

nämligen hli avsevärt högre än för såväl obligationslan som optionslan. På 

det senare skulle. med de nu angivna förutsättningarna. bolagets avdrag i 

princip motsvara den likaledes avdragsgilla. marknadsmiissiga räntan på 

optionslånet. För konverteringslånet blev den avdragsgilla kostnaden av

sevärt lägre. Bolagen kan åstadkomma neutralitet endast genom att höja 

riintan på konverteringslånen till marknadsmässig nivå. Men detta skulle 

förta en av de främsta fördelarna med sådana län, niimligen möjligheten att 

hi:i.lla de löpande räntebetalningarna på en så låg nivå som möjligt. Som jag 

nyss antydde torde resultatet av en avdragsrätt för kapitalrabatt på op

tionslån alltsi1 hli att skat1ereglerna kraftigt skulle missgynna konverte

ringslåneformen. Avdragsriitten skulle således motverka neutraliteten i 

skattehänseende mellan de olika finansieringsformerna. 
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Dl'.t skulk visserligen kunna inviindas att t:tt motsvarande reSL)n\.'.mang 

kan föras om avdrag för karitalrabatt inte medges. I ett s~ldant fall horde 

ett vanligt obligationsliin gynnas efter~um det hiist tillgodoser km vet ril att 

kostnaderna för karitalanskaffning skall vara avdragsgilla. Jag är emeller

tid inte övenygad om att ett sådant synsiitt iir korrekt. Dels är ohligations

liin en renodlad bneform till skillnad fr[in konverterings- uch ortionsliin. 

dels visar e1i"arenhcte11 att nuvarande ordning - diir avdrag för kapitalra

batt inte medges - ger utrymme för alla finansieringsformcr. Jag iir natur

ligtvis medveten om att möjligheten till avdrag för fiktiva realisationsför

lustcr pii optillnsl[inen piiverkat bolagen vid val av finansieringsform. 

;\tminstone under i'tr 19~4. Detta kan emellertid inte vara enda anledningen 

till att optionslånen anviints. Trots allt iir liingivarens skattesituation av 

underordnat intresse för holagen. Bolagen har emitterat konverterings

nch optionshin trots att de varit medvetna om att endast den l;\ga, formella 

~kuldchrcvsriintan varit avdragsgill. Detta tyder i sin tur pa att dessa 

finansieringsformer har ansetts utgöra i vart fall likvärdiga alternativ till 

obligationslim. Det är alltså fullt möjligt att neutraliteten i skattehänseende 

mellan dessa finansicringsalternativ bäst tillgodoses om avdrag för kapital

rabatt inte medges. Jag vill särskilt framhålla att neutraliteten alltså kan 

vara oberoende av vad som anses utgöra god redovisningssed for konver

terings- och optionslån. 

De överväganden som jag nu redovisat leder till slutsatsen att avdrag for 

kapitalrahatt inte hör medges. För att ingen tvekan skall råda om vad som 

skall gälla i detta hiinseende - oavsett den hokforingsmiissiga behandling

en av lånen - anser jag dt:t liimpligt att ett uttryckligt avdragsförhud 

införs. 

Den framtida utvecklingen p{1 kapitalmarknaden och redovisningsområ

det samt eventuella lagstiftningsåtgärder hetr~iffande beskattningen av vär

destegringen på skuldehrev utgivna i optionslån fiir visa orn behov finns av 

en omprövning av mitt stiillningstagande. 

2. 15 Ffirmögcnhetsbcskattningen 

Mitt förslag: Innehav av en optionsriitt till nyteckning eller köp av 

aktier skall förmögenhetsbcskattas om rätten är föremål för omsättning 

pf1 kapitalmarknaden. Optionsrättcn skall tas upp till sitt marknads

värde. 

Optionsrätter. som inte omsätts. skall inte utgöra formögenhetsskat

tepliktig tillgilng. 

För konvertibla skuldehrev och skuldehrev utgivna i optionsliin skall 

nuvarande regler galla. 

Kapitah"instkommittens förslag: Samma som mitt. 
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Rcmissinstanscrna: Samtliga instanser godtar principen om förmögenhets

heskattning av optionsriitter. Flertalet tillstyrker kommittens förslag eller 

bmnar det utan erinran. Ett antal remissinstanser anser dock att 0ptions

rätter i bolag, vars aktier inte är inregistrerade på börsen. skall värderas till 

ett till 3or,'f: reducerat marknadsvärde. vilket ligger i linje med den värde

ringsregel som gäller för aktier i bolaget. Det framhålls att det inte är 

rimligt att en optionsrätt skall kunna hli värderad till ett högre belopp än 

aktien i samma bolag. Aktiespararnas rik~:forh1111d anser att börsnoterade 

aktier bör tas upp till 50':>(; av marknadsvärdet och att motsvarande värde

ringsregel också bör giilla för bolagets optionsrätter. 

Skälen för mitt förslag: Enligt gällande rätt förmögenhetsbeskattas konver

tibla skuldebrev och skuldebrev utgivna i optionslim. Detta förhållande 

skall självfallet gälla iiven för framtiden. Jag kommer diirför i det följande 

endast att ta upp optionsrätterna till behandling. 

Optionsriitter omnämns inte i den uppräkning av värdepapper som finns 

i 3 * l mom. d) lagen ( 1947: 577) om statlig förmögenhetsskatt. SFL. I ett 

avgörande av regeringsrätten tRA 83 I: 90) har fastslagits att en optionsrätt 

till köp av aktie. utställd av en privatperson. inte skall förmögenhetsbe

skattas. Det är sannolikt att motsvarande gäller för optionsriitter utgivna i 

optionslån. 

Kapitalvinstkommittcn och remissinstanserna är ense om att optionsrät

ter hör förmögenhetsbeskattas. Enighet föreligger vidare om att beskatl

ningen hör begränsas till rnarknadsmiissigt omsatta optionsrätter och -

med ett undantag - att det är det noterade värdet som skall gälla som 

förmögenhetsvärde på optionsrättcr i börsnoterade bolag. För egen del kan 

jag ansluta mig till den här redovisade uppfattningen. Något skäl att avvika 

från gällande värderings principer beträffande börsbolag anser jag inte före

ligga. 

Det råder däremot en viss oenighet om hur optionsräner i i1:ke börsno

terade bolag hör värderas. De bolag som åsyftas är de marknadsbolag. vars 

aktier omsätts vid sidan av fondbörsen. främst OTC-bolag. Aktierna i ett 

sådant bolag förmögenhets värderas till 30 % av substansvärdet. Det kan 

därför hävdas att optionsrätter i dessa bolag skall få värderas på motsva

rande sätt som bolagets aktier eller efter nagon annan mera förmånlig 

grund iin marknad~värdet. I den frågan gör jag följande bedömning. 

Jag delar den av kapitalvinstkommitten framförda uppfattningen att de 

skiil som föranledde den särskilda värderingsregcln för aktier i marknads

bolag. som inte är inregistrarde på börsen. saknar bärkraft när det gäller 

optionsriitter. Syftet med den förmånliga aktievärderingsregeln är nämli

gen att huvudaktieägarens/ägarnas förmögenhetsskattesituation inte skulle 

förändras niir bolagets aktier marknadsintroducerades vid sidan av fond

börsen. Det för vidare anses angeläget att de optionsrätter som omsätts p~t 

marknaden värderas efter samma grunder. Skulle exempel vis optionsrätter 
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~om givits ut av OTC-holag tas upp till ett liigre värde iin marknadsvärdet 

favoriseras placeringar i sadana optionsrä!ler jiimfört med innehav av 

optionsrätter som ges ut av hörsholag. Det hittills sagda talar entydigt för 

att marknadsviirdct bör vara viirderingsnorm för alla option.•;riitter som 

lllnsätts på marknaden. 

Mot en enhetlig viirdering talar å andra sidan att aktierna i icke börsno

terade bolag värderas efter helt andra grunder iin marknadsvärdet. En 

sakligt <,ett omotiverad skillnad i viirderingen av aktier och optioner ut

givna av samma bolag skulle uppkomma om optionsriitter skall tas upp till 

marknad~värdct. 

Som framgt1tt iir det inte möjligt att uppn[t en friin alla utg~ingspunkter 

tilltalande lösning. Mina överviiganden har lett fram till slutsahen alt 

intresset av enhetliga värderingregler för optionsrätter som omsätts p[i 

marknaden bör tillmätas avgörande betydelse. Jag bitriider stiledes kom

mittens förslag att alla marknadsmiissigt omsatta optionsriitter skall utgöra 

skattepliktig förmögenhet och tas upp till marknadsvtirdet. 

Några ändringar i förmögenhetsbeskattningen i övrigt är inte påkallade i 

det nu aktuella sammanhanget. Konvertibla skuldebrev och skuldebrevet i 

ett optionslän kommer således även framdeles att förmögenhetsbeskattas 

enligt giillande allmänna bestämmelser för värdepapper. 

2.16 Övergångsbestämmelser 

Mitt förslag: De nya bestämmelserna skall träda i kraft den I juli 1985 

och tillämpas p{1 alla avyttringar som sker efter ikrafttriidandet med 

följande undantag. 

I. Har en skattskyldig vid ikraftträdandet innehaft ett konvertibelt skul

debrev fem tir eller längre får han som ingångsviirdc på skuldebrevet 

alternativt anviinda skuldebrevets marknadsvärde vid ikraftträdan

det. 

2. Regeln om emissions prisets fördelning skall inte gälla för skuldebrev 

och optionsriitter som utgetts före ikraftträdandet. 

3. Schablonregeln för beräkning av anskaffningskostnad (25-procentre

geln) får inte anviindas för optionsrätter som utgetts före ikrafttrii

dandet. 

4. Dl:'t nu giillande avdragsförbudet for förluster på skuldebrev utgivna i 

optionsliln skall tilliimpas vid avyttringar av skuldebrev efter ikraft

trädandet om teckning av skuldebrevet skett före den I juli 1985. 

Kapitah'instkommittens förslag: Samma som mitt. 

Remissinstanscrna: Flertalet remissinstanser har tillstyrkt förslaget eller 

liimnat det utan erinran. Några instanser. hl.a. Niiri11gs/i1·cts skattede/ego-
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tion föreslår att nu gällande regler skall tillämpas även efter ikraftträdandet 

pä konvertihla skuldebrev som vid ikrafttriidandet innehafts fem år eller 

Hingre. Ett annat förslag som framförts iir att nuvarande bestämmelser 

skall tillämpas pf1 redan utgivna konvertihler. 

Skälen för mitt förslag: Med hansyn till all den 'ärskilda lagstiftning som 

giiller pii området med verkan fr<ln december 1984 iir av tillfällig karaktiir 

hör de nya besUimmelserna träda i kraft snarast. Jag fön:sliir diirför att de 

ska gälla fr.o.m. den l juli 1985. 
I och med ikrafttrlidandet kommer i vi>.sa avseenden all gälla rq!ler som 

starkt avviker frän de nuvarande. Vad jag friimst åsyftar är dels att en evig 

realisationsvinsthcskattning ersätter den nu tidshegränsaJe for konvertibla 

skuldebrev. dels all emissionspriset i ett optionslån skall fördelas på uni

tens delar vilket inte sker nu. Frftgan uppkommer däri"ör om siirskilda 

övergångsregler hör införas. 

Näringslivets skattedelegation har hemställt att de nya reglerna inte skall 

bli tillämpliga pfa konvertihla skuldebrev som vid ikraftträdandet innehafts 

fem fir eller liingre. från de börsbolag som utgett konvertibla skuldehrev 

har i särskilda skrivelser till finansdepartementet yrkats att redan utgivna 

konvertihla skuldebrev inte skall omfattas av de nya bestämmelserna. 

Enligt min uppfattning skulle sådana mer eller mindre limgtgående kis

ningar medförn vissa nackdelar. Störningar på marknaden skulle kunna 

uppkomma till följd av att olika förutsättningar skulle gälla för konvertibla 

skuldebrev utgivna i samma bn men med olika innehavstid. Beskattnings

reglcrna skulle således inte verka neutralt. Vidare m[iste två parallella 

bcskattningssyskm tillämpas under en relativt liing tid. Detta skulle avse

värt försviira den praktiska tillämpningen för såväl skattskyldiga som 

taxeringsmyndigheter. Dessa olägenheter är enligt min mening så stora att 

jag inte anser det lämpligt att införa övergångsbestämmelser av det slag 

som yrkab. Jag anser således all de nya reglerna skall gälla för alla 

konvertibla skuldebrev, oavsett innchavstidens längd i det enskilda fallet. 

Vid tidigare ändringar i realisationsvinstlagstiftningen har ibland särskil

da övergångsbcstiimmelser införts. Det har emellertid också förekommit 

att de nya reglerna gjorts omedelhart tilliimpliga utan undantag och detta 

iiven i de fall då beskattningen skärpts. Som ett exempel kan jag nämna att 

inga övergiingshestämmelser ansågs behövliga när evig realisationsvinst

beskattning infördes på aktier ar 1%6. Den d<'1varande dcpartementschcfcn 

anförde som skäl för detta att en aktieägare som enligt de gamla reglerna 

kunde avyttra sina aktier skattefritt hade att välja mellan att göra delta före 

den nya lagstiftningens ikraftträdande eller att beht1lla aktierna över denna 

tidpunkt och vid en senare försiiljning bli beskattad enligt de nya reglerna. 

Det finns i och för sig inget grundlag<.enligt hinder mot en sådan lösning 

av övergfrngsfriigorna. Emellertid anser jag det rimligt att innehavare av 

konvertibla skuldebrev. som före ikrafttriidandet kan avyttra skuldebreven 
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skattefritt. inte heskattas för den vinst de därigenom hade kunnat erhiilla. 

Detta kan f1stadkommas genom att den viirdestegring som det konvertibla 

skuldebrevet undergiltt fram till dagen för ikrafttriidandet undanta' friln 

beskattning. En bestämmelse av den innebörden har ocksä den positiva 

effekten att risken för störningar p~1 konvertibelmarknaden fön: ikrafttrii

dandet i stort sett torde bortfalla . 

.Ä. ven för optionslilnens del anser jag det möjligt att göra övergt111gsreg

lerna relativt enkla. Att helt undvika siidana regler är dock enligt min 

mening inte möjligt. Den faktiska situationen torde niimligen vara den att 

m[inga för att inte säga de Oesta l{mgivare redan har avyttrat det skulde

hrev de erhöll vid emissionen. Dessa skattskyldiga har därför redan utnytt

jat hela ingiingsvärdet - dvs. unitens emissionspris - som avdragsgill 

omkostnad vid realisationsvinstberiikningen. Nägon omfördelning av 

emissionspriset i efterhand kan inte komma ifri1ga for dem. En sildan 

omfördelning skulle kda till ett tillskapat ingangsvarde pf1 optionsrätten. 

som inte motsvaras av någon faktisk utgift. Ett visst dubbclavdrag skulle 

bli följden av en omfördelning. För den 'iom i sUillet si1lt optionsrtitten men 

behållit skuldebrevet är situationen omviind. En s~1dan skattskyldig har 

inte fatt något avdrag alls för anskaffningsktistnad när optionsrätten avytt

rades. Han skulle diirför delvis bli dubbclheskattad om emissionspriset 

fördelas om. Jag föreslår diirför att en särskild bestämmelse införs enligt 

vilken regeln om emissionsprisets fördelning inte skall gälla om teckningen 

i optionslånet skett före ikraftträdandet. 

Bestämmelsen är i och för sig av övergtingskaraktär. Emellertid kommer 

den att vara av hetydelse under mycket lfrng tid framöver beroende på att 

anskaffningskostnaden för en optionsriitt i vissa fall kommer att ingå som 

en delpost i anskaffningskostnaden för en med stöd av optionsrätten ny

tecknad aktie. Av det skälet föreslår jag att bestämmelsen tas in bland 

reglerna om heräkning av anskaffningskostnad i punkt ::! b av anvisningar

na till 36 ~ KL. 

Som en naturlig följd av den nu föreslagna bestämmelsen bör gälla att 

schablonregeln för beräkning av anskaffningskostnad i samma anvisnings

punkt inte far tillämpas på dessa optionsrätter. Anskaffningskostnaden för 

en sådan optionsrätt är 0 kr. och någon förenklingsregel för beräkning av 

denna kostnad behövs därför inte. Aven hänrnscr jag det nödviindigt av 

förenklingsskäl att bestämmelsen omfattar alla optionsriitter som utgivits 

före ikraftträdandet. 

Med verkan från den 5 december 1984 gäller enligt en särskild bestäm

melse i punkt 4 av anvisningarna till 36 s KL att avdrag inte medges för 

realisationsförlust vid avyttring av ett skuldebrev som utgetts i förening 

med optionsrätt. Avdragsförbudet infördes i av\'aktan på lagstiftning om 

optionslånen och är alltså av tillfällig karaktär. När en sädan lagstiftning nu 

genomförs bör avdragsförbudet upphävas för tiden efter ikraftträdandet. 

En särskild övergilngsbestiimmelse behövs emellertid av den innebörden 
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att a\'dragsförhudet alltjämt skall giilla för skuldebrev som tecknab före 

ikrafttr~idandet av ek nya bestiimmclscrna. 

I (ivrigt anser jag inga ytterligare överg[rngsbestämmeher hehövliga. 

3 llpprältade lagförslag 

I enlighet med vad jag nu anfört har inom finansdepartementet uppriit-

tats förslag till 

1. lag um iindring i kommunalskattelagen ( 1928: 370). 

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

3. lag om iindring i lagen 11947: 577! om statlig förmögenhetsskatt. 

Förslagen bör fogas till protokollet i detta iirende som bifoga 5. 

4 Specialmoti\'ering 

Kommunalskallclagcn 

35§ 3 mom. 

I första stycket räknas de olika slag av viirdepappcr upp. som realisa

tiofövinstbeskattas enligt hestämmelserna i momentet (aktievinstreg

lernal. I uppräkningen har tillagts konvertibla ~kuldebrev. optionsbevis 

och företrädesrätt att teckna konvertihelt skuldebrev eller skuldebrev för

c:nat med optionsrätt. 

En definition av termen optionsbcvis gö i näst sista meningen av första 

stycket. Med optionsbevis avses dels bevis om optionsrätt till nyteckning 

av aktie. dels bevis om optionsrätt till kiip av aktie. Bestämmelsen omfat

tar endast optionsrätt som utgetts i förening med skuldehrev. Andra typer 

av optionsrättcr beskattas inte enligt bestämmelserna i momentet. 

I första stycket anges vidare att realisationsvinst vid avyttring av kon

vertihelt skuldebrev. optionsrätt eller företrädesrätt i.sin helhet iir skatte

pliktig om den skattskyldige innehaft egendomen mindre än två är. 
Enligt andra stycket gäller att 40 % av vinsten är skattepliktig vid avytt

ring om den skattskyldige innehaft egendomen i två år eller mera. Reglerna 

i stycket skall därför tillämpas på '"äldre innehav" av konvertibla skulde

brev, optionsrätter o<.:h företrädesrätter. Härigenom kommer även realisa

tionsvinster på dessa värdepapper att omfattas av det schablonavdrag på 

3 000 kr. som sk<ittskyldig får göra fritn sina totala realisationsvinster under 

samma beskattningsår. 

Även dispensregeln om strukturrationaliseringar i tredje stycket och 

bestämmelserna om tvängsavyttringar i fjärde stycket blir tillämpliga på 

konvertibla skuldebrev. optionsrätter och företrädesrätter. 

Av bestämmelsen i femte stycket följer att vinsten skall beskattas oav

~ett om avyttrarens förvärv skett genom ett oneröst fang som köp eller 
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byte elkr genom ett benefikt fimg som g~iva. arv eller testamenh:. Regeln 

-;kall tillämpa~ pii konvertibla skuldebrev, optionsriitter och fliretriiJesriit

ter. Det innebiir bl.a. att. vid ett benefikt rang av ett av 1.kssa värdepapper. 

ansbffningstidpunkt och anskaffningskostnad bestiims genom niirmast 

friregitende onerösa fong. 

De särskilda skattctlyktsbestämmclserna i sjiitte - attonde styckena blir 

tilliimpliga p;'i konvertibler och optionsriitter och åttonde >tycket även på 

flireträdesriittcr. 

För att hindra skatteundandragande vid fastighetsför~iiljningar har i 

,_i;itte stycket intagits en bestämmelse for det fallet att fastigheten säljs via 

cl! bolag. I ett s{idant fall hlir ofta realisationsvinsten mindre om aktie

\"instreglerna tifömpas än om rcalisationsvinstrcglcrna för fastighl.'.ter an

viinds. Enligt regeln i detta stycke anses diirfi.ir sft stor del av fastigheten 

sald som mohvarar den sålda aktiepostens andel av hela aktiekapitalet. 

S;iljs 50 aktier av totalt I 00 i ett bolag, vars viisenlliga tillgimg iir en 

fostighet. anses sftledes halva fastigheten såld. Realisationsvinsten skall 

beriiknas enligt fastighetsrcglerna med utgfmgspunkt från detta förhållan

de. 

Utger bolaget konvertibla skuldebrev eller optionsrätter skall detta be

aktas vid vinstberäkningen. Den del av fastigheten som skall anses si\ld 

beräknas med ledning av de överlåtna värdepapperens andel av summan 

av antalet aktier. konvertibla skuldebrev och optionsrätter som emitterats 

av bolaget. 

Sjunde stycket avser s.k. vinstbolagstransaktioner. Innebörden av re

geln iir att det pris den skattskyldige erhidler vid avyttring av en aktie i ett 

siidant bolag oavkortat anses utgöra skattepliktig realisationsvinst. Be

stämmelsen gäller om det vid avyttringen finns obeskattade vinstmedel i 

bolaget till följd av att större delen av dess tillgiingar före avyttringen av 

aktierna överlätits p{t den skallskyldige eller annan. Om ett sfidant vinstbo

l;1g utger konvertibla skuldebrev eller optionsriitter skall hela intiikten av 

den skattskyldiges överltitelsc av viirdepapperet likaledes anses utgiira 

rcalisatiom vinst. 

Bestiimmelserna om s.k. interna aktieöverlåtelser i åttonde sty1.:ket med

för att hela köpeskillingen anses utgöra ~kattepliktig vinst iiven när aktier i 

ett fåmansbolag överlåts till ett annat fåmansbolag. i vilket säljaren eller 

honom ni.Jrst{tendc person äger aktier. Regeln har ut vidgats så att även den 

köpeskilling. som erhälls när konvertibla skuldebrev. optionsrälter eller 

företrädesrätter utgivna av ett sådant bolag avyttras. utgör skattepliktig 

vinst i sin helhet. 

53 ~I mom. 

Utomlands bosatta skattskyldiga, som avyttrar aktier eller andelar i 

svenska företag. beskattas för realisationsvinsten vid avyttringen, om den 

skattskyldige vid något tillfälle under de tio kalender~ir. som niirmast 
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föregått avyttringsan:t, varit hosatt i landet. lkstiimmcl.-;en har utvidgats 

s[i att Jcn iivcn omfattar konvertihkr och optilinsrätter. som utgetts av 

svenska aktiebolag. 

P1111k1 9 m· a11l"i.111i11i:;arna ti/135 .~ 

I första stycket fa~tslås att en konvertering eller ett utnyttjande av en 

optionsriitt inte skall utlösa rcalisationwinstbeskattning. Till skillnad mot 

vad som nu g~iller skall alltså ett utbyte av t:tt konvertibelt <,kuldebrcv mot 

en aktie inte redovisas till beskattning. Samma förhållande g~iller redan nu 

niir en optionsrätt används för nyteckning eller köp av en aktie. I detta 

avseende innebär bestämmelst:n salcdes endast en koditiering av gällande 

rätt. 

I andra och tredje styckena ges hestämmclser om hur anskaffningstid

punkter skall faststiillas. Bestämmelserna har kommenterats utförligt i den 

ullmiinna motiveringen (avsnitt 2.1\J. Jag hi1nvisar till den redogörelsen. 

Tilliiggas bör endast att vad som anges om köp av ett viirdepapper också 

giiller vid förvärv genom byte eller annat oneröst fä.ng. 

Punkt 2 h m· t/llt'isnini:;arna ti/136 ~ 

I denna anvisningstidpunkt har bestiimmelser om beräkning av anskaff

ningslwstnad tagits in. Jag för iiven här hänvisa till vad som anförts i den 

allmänna motiveringen (avsnitt :!.9). Härutöver vill jag göra följande påpe

kanden. 

För konvertibla skuldebrev och optionsrätter som innehafts tvii år eller 

längre (äldre konvertibelt skuldehrcv respektive äldre optionsrätt) beräk

nas i regel anskaffningskostnaden med anv~incl.ning av den s.k. gcnum

snittsmetoden. Denna beräkningsmetod skall alltid användas om konverti

beln inte är börsnoterad eller föremål för liknande notering. Vid beräkning

en fördelas den sammanlagda anskaffningskostnaden för alla äldre konver

tihler av samma slag lika på de konvertibler som innehas vid avyttringstill

fället. Hiirigenom erhålls den anskaffningskostnad som iir avdragsgill för 

varje avyttrat viirdepapper av det ifrågavarande slaget. Vid beräkningen 

skall hänsyn tas till de förändringar som inträffat heträffande innehavet. 

Den ursprungliga anskaffningskostnaden för innehavet skall därför ökas 

med anskaffningskostnaden för tillskott av samma slags konvertibla skul

debrev. Det motsatta förhitllandct gäller vid delförsäljningar. Anskaff

ningskostnaden skall då minska~ med erhållet avdrag vid den tidigare 

förs~iljningcn. Det kan anmärkas att tillskott kan ske genom att yngre 

värdepapper passerar tviitirsgränsen. Å andra sidan skall anskaffningskost

naden reduceras om ett äldre skuldebrev byts ut mot en aktie. Innehar den 

skattskyldige såväl äldre som yngre konvertihler av ett visst slag får han 

själv välja vilka som skall anses avyttrade. Vad som nu sagts om äldre 

konvertibla skuldebrev gäller ~i ven för äldre optionsriittcr. 
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För iildre konvertibla skuldebrev -,om är bör~notcradc eller föremål för 

liknande notering får som alternativ till genomsnittsmetoden användas 

schablonregeln i tredje stycket. Anskaffningskostnaden ffir dit bestämmas 

till ett belopp som motsvarar 25 r.:;. av nettoförsäljningspriset. Detta gäller 

oavsell vilken den verkliga anskaffningskostnaden är. 

Schablonregeln far också använda<> för beriikning av anskaffningskost

nad vid avyttring av vissa optionsriiller. Eftersom optionsrätter inte inregi

strerats p[1 börsen har en annan avgriinsning gjorts för dessa värdepapper 

än den som gäller för konvertibla skuldebrev. De optionsriitter som omfat

tas av '>Chablonregeln skall ha utgetts av bolag vars aktier vid avyttringstill

fallet iir börsnoterade eller föremal för liknande notering. Genom denna 

avgränsning kommer s[1ledes optionsriitter. som utgetts av inte börsnote

rade bolag. att fälla in under schablonregeln om aktierna börjar noteras 

före avyttringen. Det motsatta förhållandet intriiffar om bolagets aktier 

frän en viss tidpunkt inte längre börsnoteras. Avgränsningen har alltså 

utformats så att de av bolaget utgivna optionsriitterna i detta avseende 

alltid följer bolagets aktier. 

Punkt 4 och 4 a av an1•isningarna ti/141 § 

De siirskilda reglerna i anvisningspunkt 4 a om riitt beskattningsår för 

aktievinster vid skattskyldigs utflyttning från riket skall giilla även för 

vinster vid avyttring av konvertibla skuldebrev och optionsrätter som 

utgetts av svenska aktiebolag. 

Ändringen av anvisningspunkt 4 är en ren följdändring till ändringen i 

anvisningspunkt 4 a. 

Ö1·crgil11gshcstämmelscr 

De nya reglerna skall - med nagra lllldantag - tilliimpas pä avyttringar 

av konvertibla skulclehrev. skuldebrev f(>renaclc med optionsriitter. op

tionsriitter och företriidesrätter till teckning av s{1dana viirdepapper som 

sker fr.o.m. den I juli 1985. 

Ett undantag avser schablonregeln för beräkning av anskaffningskost

nad i punkt 2 b tredje stycket av anvisningarna till 36 *KL. Denna regel får 

inte tillämpas ptl optionsrätter som har tecknats före ikraftträdandet. För

budet iir en följd av att den ursprunglige optionsinnehavarens anskaff

ningskostnad för optionsrätten iir 0 kr. Av förenklingsskäl har bestämmel

sen utvidgats att omfatta iiven inköpta optionsriitter, som utgetts före 

ikrafttr~idandet. Den omfattar allts~1 alla sådana optionsräller. 

Be~tiimmclscn i punkt 3 har intagits för att vidmakth:illa det förbud mot 

avdrag for realisationsförluster pii skuldebrev utgivna i optionslån som 

giillt frfrn den 5 december 1984. Genom den nu införda övergångsbestäm

melsen kllmmer avdragsförbudet att begränsa,;; till förluster på skuldebrev 

som utgetts under tidsperioden den 6 december 1984 - den 30juni 1985 på 

grund av ett emi~sionsbeslut som fattats efter den 5 december I 9X4. 
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För skattskyldiga som vid ikraftträdandet innehaft ett konvertibelt skul

debrev fem är eller längre ges i punkt 4 en alternativ regel om beräkning av 

skuldebrevets anskaffningskostnad. Denna får upptas till skuldebrevets 

marknadsvärde per den 1 juli 1985. Innebörden av regeln är att den v~irde

stegring som skuldebrevet undergätt fram till ikraftträdandet undantas från 

beskattning. Regeln iir frivillig och den skattskyldige kan i stället använda 

sin faktiska anskaffningskostnad vid vinstberäkningen. Väljer han det sär

skilda ingängsvärdet på skuldebrevet per den 1 juli 1985 ersätter detta 

viirde den faktiska anskaffningskostnaden. 

Av överg~'mgsbestämmelserna till lagen (i 984: 1060) om ändring i KL 

följer att vissa genom den lagen ändrade besUimmelser skall tillämpas för 

skatt~kyldiga som vid 1986 iir<i taxering taxeras för ett räkenskapsår som 

påbörjats före den 1 januari 1985. I punkt .\har intagits en bestämmelse 

enligt vilken de nya reglerna om konvertibla skuldebrev. optionsriitter och 

företriide'irätter blir tillämpliga iiven på dessa skattskyldiga vid den taxe

ringen. 

Lagen om statlig inko111.1·tsklltt 

2 !$ 9 mom. 

I lagrummet har tillagts ett nytt stycke i vilket fastslas att ett bolag som 

emitterat ett optionsliln inte är berättigat till avdrag för skillnadsbeloppet 

mellan emissionspri~et och skuldebrevets marknadsvärde Iden s.k. kapi

talrabatten). Rt.:gcln iir utformad så att den giiller oberoende av det sätt på 

vilket emissionspriset redovisas i bolagets bokföring. Bestämmelsen gäller 

endast för optionslån. däremot inte för konverteringslfm. Det har inte 

ansetts nödviindigt att utstriicka bestiimmclsen till konvertibla skuldebrev 

eftersom det inte torde vara möjligt att i redovisningen dela upp emis

sionspriset på ett s[idant l<tn. 

Bolagets rätt till avdrag för s.k. kapitalrabatt på lån som emitterats till en 

kurs som understiger pari påverkas inte av avdragsförbudet. Detta gäller i 

och för sig även för options- och konverteringslån. Om emissionspriset på 

ett sådant lån sätts till ett belopp som understiger det nominella skulde

brevsbeloppet utgör skillnadsbeloppet en för bolaget avdragsgill kapital

anskaffningskostnad. 

/,agen 0111 statlig fiin11iigcnhet.1ska11 

3 ~ I 1110111. 

Lagrummet har kompletterats genom att i punkten d) har tillfogats 

optionsrätt till nyteckning eller köp av aktie. En sadan optionsrätt utgör 

dock förmögcnhetsskattepliktig tillgång endast om rätten är föremål för 

omsättning pii kapitalmarknaden. Övriga optionsrätter skall inte förmögen

ht.:tsbcskattas. 

Förmögenhetsskattepliktcn omfattar 'st1ledes de optionsrätter som om

sätts pt1 kapitalmarknaden. Härm.:d åsyftas friimst de optionsrätter som 
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fortlöpande noteras på dags- och affärstidningarnas börssidor med angi

vande av köp-. sillj- och betalkurser. Aven andra optionsriitter kan omfat

tas av bestämmelsen. men för detla bör kriivas att en inte oviisentlig handel 

regelbundet förekommer i optionsriiller pft kapitalmarknaden under en 

längre tidsperiod. F.n. torde nfigon s{idan handel inte förekomma. Besti1m

ningcn av kretsen av skattepliktiga viirdepapper har en motsvarighet i 

23 * B lagen ( l 94 l: 416) om arvsskatt och gavoskatt. }.fotsvarande lokution 

fanns tidigare i 4 * sjätte stycket SFL. 

Optionsrätter skall värderas till noterat värde vid beskattningsårets ut

g{ing. Det noterade viirdet skall alltså g;illa trots att det inte framkommer 

vid officiell handel på börsen. 

5 Hemställan 

Jag hemställer att lagrådets yttrande inhämtas över 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. 

6 Beslut 

Regeringen beslutar i enlighet med föredragandem hemställan. 
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FÖRFATTNINGSFÖRSLAG 

Förslag till 

lag om ändring i kommunalskattelagen (1928:370) 

Härigenom föreskrivs i frt1ga om kommunal skattelagen ( J 928: 370) 
dels att 35 * 3 mom .. 38 * I mom .. 39 *I mom .. 5.H I mom .. punkterna 

2h. 3 och 4 av anvisningarna till 36 ~och punkterna 4 och 4a av anvisning
arna till 41 *skall ha nedan angiven lydelse. 

dels att i anvisningarna till 35 * skall införas en ny punkt. 9, av nedan 
angiven lydelse. 

NuroranJc lydelse 

31110111.
1 Realisationsvinst pä 

grund av avyttring av aktie. andel i 
akrfrfond. dclhel'is eller /cckni<11gs
rii111ill aktie eller andel i ekonomisk 
Ji"irening eller i lwndclsholag eller 
annan rättighet som är jämförlig 
med hiir avsedd andelsrätt eller ak
tie är i sin helhet skattepliktig, om 
den skattskyldige innehaft egendo
men mindre än två år. För vissa 
aktier och andelar tilliimpas be
stämmelserna i 3 a mom. 

Föreslagen lnlclse 

3 mom. Realisationsvinst pi1 
grund av avyttring av aktie. andel i 
akric:f(md, dclbn·is eller tecknings
riitr till aktie eller andel i ekonomisk 
färening eller i handelsholag, kon-
1·ertihe/1 sk11ldehrl'1·, optionssk11/de
hre1·, oprionshei·is, .fhrerrädcsriilt 
rill reckning lff kom'l'rtihclr sk11/de
hrc1· eller oprionss/.;11/dl'brn· och 
optionsbl'l'is eller annan rättighet 
som är jämförlig med hiir avsedd 
andelsrätt eller aktie iir i sin helhet 
skattepliktig. om den skattskyldige 
innehaft egendomen mindre än två 
i:ir. Med oprionssk11ldehre1· m·ses 
sk11/dchrcr 11/gin·r i fiireni11g med 
oprionsriirr rill nyrcckning eller kvp 
m· akric och 17/('d optio11shevis hci·is 
om oprio11srii11 rill 1n·reckni11g eller 
kiip m· akric 111gil'l'I i förening med 
.1k11/dehrel'. För vissa aktier och an
delar tillämpa~ bestämmelserna i 3 
a mom. 

Avyttrar skattskyldig egendom som avses i detta moment och som den 
skattskyldige innehaft två år eller mera, iir 40 procent av vinsten ~katte
pliktig. Från sammanlagda beloppet av skattepliktig realisationsvinst enligt 
detta stycke under ett heskattningsiir. minskat med avdragsgill del av 
förlust vid avyttring samma år av egendom som avses i detta stycke.äger 
skattskyldig åtnjuta avdrag med 3 000 kronor. Har den skattskyldige under 
beskattningsåret varit gift och levt tillsammans med sin make. far s[idant 
avdrag tnnjutas för dem häda gemensamt med 3 000 kronor. I intet fall for 

' LyJ~lsc enligt prop. 19!W85: 70 
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Nurnrande lvddsc Fiircslagen lydelse 

dock skattskyldig åtnjuta avdrag med högre belopp äri som svarar mot 
sammanlagda beloppet av skattepliktig realisationsvinst enligt detta stycke 
minskat med avdragsgill dcl av förlust som nyss niimnh. 

Kan tillämpning av föregående 
stycke antas hindra strukturratio
nalisering som är önskvärd från all
män synpunkt. kan regeringen eller 
myndighet som regeringen bestäm
mer medge befrielse diirifr~m helt 
eller delvis. om företag som berörs 
av strukturrationaliseringen gör 
framstilllning om detta senast den 
dag avyttringen sker. 

Kan tillämpning av föregllende 
stycke antas hindra strukturratio
nalisering som är önskviird fdn all
män synpunkt. kan regeringen eller 
myndighet som regeringen bestiim
mer medge befrielse därifrån helt 
eller delvis. om företag som berörs 
av strukturrationaliseringen gör 
framställning om detta senast den 
dag avyttringen sker. Bcs1iimmd
sema i della s1ycke giiller ;:i ifräga 
om realisationsrinst 1·id m·y11rinJ.: 
m· optionssku/debrcl". 

Har egendom som avses i detta moment avyttrats genom sådan tvångs
försiiljning som anges i 2 §första stycket Il lagen ( 1978: 970) om uppskov 
med beskattning av realisationsvinst, är - oavsett tidpunkten för förvärvet 
- endast 40 procent av vinsten skattepliktig. 

Bestämmelsen i 2 mom. tredje stycket äger motsvarande tilliimpning pt1 
egendom som avses i detta moment. 

Har fastighet överlåtits på aktie
bolag, handelsbolag eller ekono
misk förening genom fång pa vilket 
lagfart sökts efter den 8 november 
196 7 av någon som har ett bestäm
mande inflytande över bolaget eller 
föreningen. beräknas skattepliktig 
realisationsvinst vid hans avyttring 
av aktie eller andel i bolaget eller 
föreningen som om avyttringen av
sett mot aktien eller andelen sva
rande andel av fastigheten. Vad nu 
sagts får inte föranleda att skatte
pliktig realisationsvinst beräknas 
lägre eller att avdragsgill realisa
tionsförlust beriiknas högre ~in en
ligt reglerna i detta moment. Be
stiimmelserna i detta stycke gäller 
endast om sådan fastighet utgör bo
lagets eller föreningens väsentliga 
tillgiing. De gäller dock inte vid 
avyttring av aktie i sådant bostads
aktiebolag eller andel i sftdan bo
stadsförening som avses i punkt ::! 
femte stycket av anvisningarna till 
38 §. om avyttringen avser endast 
rätt till viss eller vissa men ej alla 
bostadsliigenheter fastigheten. 

5 Riksda)!Cll J9X-llli5. I sam/. Nr 193 

Har fastighet överbtits pil aktie
bolag. handelsbolag eller ekono
misk förening genom fang på vilket 
lagfart sökts efter den 8 november 
1967 av nf1gon som har ett bestäm
mande inflytande över bolaget eller 
föreningen, beräknas skattepliktig 
realisationsvinst vid hans avyttring 
av uktic eller andel i bolaget eller 
föreningen som om avyttringen av
sett mot aktien eller andelen sva
rande andel av fastigheten. Vad nu 
sagts får inte föranleda att skatte
pliktig realisationsvinst heriiknas 
liigre eller att avdragsgill realisa
tionsförlust beräknas högre än en
ligt reglerna i detta moment. Be
stämmelserna i detta stycke gäller 
endast om sådan fastighet utgör bo
lagets eller föreningens väsentliga 
tillgiing. De gi.iller dock inte vid 
avyttring av aktie i s[1dant bostads
aktiebolag eller andel i sådan ho
stadsförening som avses i punkt ::! 
femte stycket av anvisningarna till 
38 ~- om avyttringen avser endast 
rätt till viss eller vissa men ej alla 
bostadslägenheter fastigheten. 
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Nurnrande /_n/ei.1<' 

Lika med lagfartsansökan anses an
nan ansökan hos myndighet om 
viss ätgiird med foeropamk av 
fongeshandlingen. Om vinsten vid 
försiiljning av aktie eller andel pt1 
grund av bestiimmeberna i detta 
st yeke beräknas enligt de regler. 
~om giillcr för beriikning av vinst 
vid avyttring av fastighet. skall 
avyttringen anses ha avsett den mot 
aktien eller andekn svarande ande
len av fastigheten. 

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 på den skattskyldige eller 
annan. skall som skattepliktig reali
sationsvinst diknas vad den skatt
skyldige erhåller för aktien. Vid be
dömande av frågan om överlåtelse 
av större delen av bolagets tillgång
ar ägt rum skall även 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 niirstäende person eller på ak
tiebolag. handdsbolag eller ekono
misk förening. vari den skattskyldi
ge eller honom nii.rstaende person 
har ett bestämmande inflytandt.:. 
Har överlåtelse av tillgång i bolaget 
ägt rum efter utg[mgen av det be
skattningsår då skattskyldighet för 
realisationsvinst vid avyttringen av 

Fiirl's/11g1'11 lydelse 

Lika med lagfartsan~iikan anses an
nan ansökan hos myndighet om 
viss iitgitrd med iibcropande av 
fangeshandlingen. Om vin'1cn vid 
försiiljning av aktie eller andel rii 
grund av bestiimmdscrna i detta 
stycke heräknas enligt de regler, 
som giiller för heräkning av vinst 
vid avyttring av fastighet. skall 
avyttringen anses ha av-;ett den mot 
aktien eller andelen svarande ande
len av fastigheten. M1>/.11·ara11d<' 
giiller i·id m·y11ring ai· k11111·a1ihd1 
s/.:11/de/Jre\" dia up/ic>n.1·/)[·1·i1 11tgi-
1·et 111· 11k1il'iw/11g som 1111 s11g/.1. 
Har akticholagct t11gii·i1 kom·cr
ri/lla skuldl'hrcr eller oplio11.1h,'l"is 
skall akriens, sk11/dehre1·ers l'!lcr 
optio11shn·isl'ts andel m· Jitslighc
len anses mol.\"\"ara aktiens, skulde
hren·rs dler oprionshel'isets andel 
m· all11 akrier i holaget och alla de 
aktil'r 1il/ 1·ilka l) konrertcrnde sk11/
Jehre1· kan utbytas samt «Ila de ak
tier l"ilka kan 11ytl'ck1111.1 med stiid 
a1· optinnsriiller. 

Avyttrar skattskyldig aktie i ak
tieholag och finns vid avyttringen 
oheskattade vinstmedel i bolagd 
till följd av all större delen av dess 
tillgtmgar före avyttringen av aktien 
överlfltits pi1 den skattskyldige eller 
annan. skall som skattepliktig reali
sationsvinst räknas vad den ~katt
skyldige erhåller för aktien. Vid be
dömande av frågan om överlåtelse 
av större dt.:len av bolagets tilltding
ar ägt rum skall även beaktas till
g{mg i bolaget som inom tvit fö· efter 
avyttringen av aktien. direkt eller 
genom förmedling av annan. över
låts på den skattskyldige eller ho
nom närstaende 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 holaget 
ägt rum efter utgången av det be
skattningsår da skattskyldighct för 
realisationsvinst vid aYyttringcn av 
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N111·11rundc lvdelse 

aklie i bolaget uppkom. skall reali
sationsvinst enligt detta stycke tas 
till beskattning pi\ samma sätt som 
vid eftertaxering for nämnda be
skattnings~1r. Vad nu sagts äger 
motsvarande tilHimpning viJ 
avyttring av andel i handelsbolag 
eller ekonomisk förening. Riksskat
teverket får medge undantag från 
detta stycke. om det kan antas att 
avyttringen av aktien eller andelen 
skett i annat syfte iin att erh:dla 
obehörig förmån \id beskattningen. 
~fot beslut av verket i sädan friiga 
ff1r talan inte fliras. 

Avyttrar skattskyldig aktie i ett 
aktiebolag, vari aktierna till huvud
saklig del ägs eller p{1 därmed jäm
förligt sätt innehas - direkt eller 
genom förm..:dling av juridisk per
son - av en fysisk person eller ett 
fiital fysiska personer (fåmansbo
lag). till ett annat famansbolag. vari 
aktie - direkt eller genom förmed
ling av annan - ägs eller inom tvi1 
år efter avyttringen vid nilgot tillfäl
le kommer att ägas av den skatt
skyldige eller honom närstående 
person. skall som skattepliktig 
realisationsvinst riiknas vad den 
skattskylJige erhåller för aktien. 
Lika med aktieinnehav i det holag, 
~om förv~irvat aktien. anses den 
skattskydiges aktieinnehav i ett an
nat famansholag. som inom två år 
efter avyttringen förvärvar större 
Jelen av tillgångarna i något av få
mansbolagen. Har överlåtelse av 
aktie i det förvärvande holaget eller 
i bolag. som förviirvat större delen 
av tillgångarna i niigot av fåmans
holagen. ägt rum efter utgången av 
det beskattningsår då skattskyldig
het för realisationsvinst enligt detta 
stycket uppkom får realisations
vinsten tas till beskattning på sam
ma siitt som vid eftertaxering för 

67 

Fiireslagcn lydcl.1c 

aktie i holaget tippkorn. skall reali
sationsvinst enligt detta stycke tas 
till heskattning p!1 samma sätt som 
vid eftertaxering for nämnda he
skattningsår. Vad nu sagts ~iger 
mot,varandc lilhimpning vid 
avyttring av /.:.11111·a1ihe/1 s/.:.1ilde
hrer clla optio11sheri.1 111,i.:ircl a1· 

stlda11111/.:.1icholag .10111 ars1·s if"irs-
111 11u·11i11ge11 a1· della styc/.:.e dia 
andel i handelsholag eller ekono
misk förening. Ribskatteverket ffir 
medge undantag fr[in detta stycke. 
om det kan antas att ~l\'Yltringen av 
aktien eller andelen skett i annat 
syfte ~in att erfailla ohehiirig förmån 
vid heskattningen. Mot beslut av 
verket i siidan fr~1ga far talan inte 
föras. 

Avyttrar skattskyldig aktie i ett 
aktiebolag, vari aktierna till huvud
saklig del iigs eller pi1 darmed jäm
förligt siitt innehas - direkt eller 
genom förmedling av juridisk per
son - av en fysisk person eller ett 
fåtal fysiska personer (fiimansbo
lagl. till ett annat fomansbolag, vari 
aktie - direkt eller genom förmed
ling av annan - ägs eller inom tvtl 
är efter avyttringen vid ni1got tillföl
lc kommer att ägas av den skatt
skyldige eller honom niirstäende 
person. skall som skattepliktig 
realisationsvinst riiknas vad den 
skattskyldige erhåller för aktien. 
Lika med aktieinnehav i det boiag, 
som förvärvat aktien. anses den 
skattskyldiges aktieinnehav i ett an
nat fåmansbolag. som inom två är 
efter avyttringen förviirvar större 
dekn av tillgångarna i n<"1got av fö
mansbnlagen. Har övcrliltelse av 
aktie i det förviirvanJe holaget eller 
i holag. som förviirvat större delen 
av tillgängarna i nagot av fämans
holagen, iigt rum efter utgfogen av 
det beskattningsår dii skattskyldig
het för realisationsvinst enligt detta 
stycket uppkom för realisations
vinsten tas till beskattning pt1 sam
ma sätt som vid eftertaxering för 



Prop. 1984/85: 193 

Nuvarande lydelse 

nämnda beskattningsår. Vad nu fö
reskrivits iiger motsvarande 
tillämpning i frfrga om handelsbolag 
eller ekonomisk förening eller andel 
i ~ådant bolag eller förening liksom 
teckningsrätt till aktie eller annan 
rättighet jämförlig med aktie. Sker 
avyttringen av organisatoriska eller 
marknadstekniska skiil eller förelig
ger andra synnerliga skäl. kan rege
ringen eller myndighet. som rege
ringen bestämmer. för särskilt fall 
medge undantag frän tillämpning av 
detta stycke. 

68 

Fiireslage11 lydelse 

nämnda beskattningsår. Vad nu fö
reskrivits äger motsvarande 
tilliimpning i ji"tlga 0111 111·yttring a1· 
/.:om·1•rtibcl1 sk11/d(·hre1· eller op
tions/Je1·is 11ti;il'l•t m· säd11111 uktic
holag som m"1·e.1 i ji"irsta meningen 
m· detta stycke samt i fråga om han
delsbolag eller ekonomisk förening 
eller andel i sådant bolag eller för
ening liksom teckningsrätt till aktie 
eller .fi'irc·triidesriitt till teckning ai· 
kom·ertihelt sk11/dehre1· eller op
rionssk11ldchrc1· och optionshc1·is 
eller annan riittighet jiimförlig med 
aktie. Sker avyttringen av organisa-
toriska eller marknadstekniska skäl 
eller föreligger andra synnerliga 
skäl. kan regeringen eller myndig
het, som regeringen bestämmer, för 
sär skilt fall medge undantag friin 
tillämpning av detta stycke. 

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

I mom." Till intäkt av kapital räk
nas: 

riinta ä ohligationcr och å utlåna
de eller i bank eller annorstiides in
satta medel. 

I m·.1111. Till inttikt av kapital räk
nas: 

ränta å obligationer och å utlåna
de eller i bank annorstädes insatta 
medel. dock l'id mTttring eller in/ii
sen a1· optionsskuldehrev. som 
a1•se.1· i 35~31110111 . .f'iirsra stycket, 
endast upplupen riinta, som utgår 
rnligr .fi'il'l'skr(fi på sk11ldehre1·et 
och l'id ai·yrrring e{/('J" inlösen m· 
/.:om·crtihelr sk1ildebre1· ej sådan 
upplupen riinta .10111 enligt p1111/.:r 9 
m· am·i.rningama ti/135 ~skall 111ed
rii/.:.11a.1· i 1·cdcr/aget fiir sk11/dehre-
1·et 

utdelning å svenska aktier och andelar i svenska aktiefonder och ekono
miska föreningar samt å andelar i utländska bolag och aktiefonder, så ock 
intäkt genom överlåtelse av rätt till utdelning å aktier eller andelar, som 
nyss sagts. där ej aktierna eller andelarna samtidigt överlätits. 

allt såvitt intäkten inte är att hänföra till jordbruksfastighet. fastighet 
som avses i 24 * l mom. eller rörelse. 
~Lydelse enligt prnp. 1984/85: 70. 
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Till intäkt av kapital räknas även vad som i samband med ideell för
enings upplösning, medlems avgång ur föreningen e .d. utskiftas till med
lem utöver inbetald insats. 

För dcn. som genom köp, byte eller därmed jiimförligt avtal förvärvat 
rätt till utdelning å svensk aktie eller i'i andel i svensk aktiefond eller 
ekonomisk förening eller i utländskt bolag eller utrnndsk aktiefond. skall 
sasom intäkt upptagas endast det belopp. varmed utdelningen eller, om 
förvärvaren i sin tur överlåtit rätten till utdelning. den därvid erhållna 
valutan överstigit det vid förvärvet utgivna vederlaget för rätten till utdel
ning. 

Såsom utdelning från svensk ekonomisk förening anses jämv~1l vad som 
vid föreningens upplösning utskiftats till medlem utöver inbetald insats. 
dock att vid upplösning genom fusion. som avses i 2 ~ 4 mom. första 
stycket lagen ( 1947: 576) om statlig inkomstskatt. s11som utdelning i intet 
fall skall anses större belopp än som motsvarar vad medlemmen erhållit 
kllntant eller eljest i annat än andelar i den övertagande l'örcningcn. 

1 mom. J Från bruttointäkt som 
avse~ i 38 § I mom. fär a1·drag göras 
för förvaltningskostnad samt for 
gäldränta, som inte skall dras av 
enligt bestiimmelserna i 22. 25. 29. 
33 och 36 §* ~amt i 2 mom. av den
na paragraf. 

I mom. Från bruttointäkt som 
av~es i 38 * l mom. får avdrag göras 
för förvaltningskost nad samt för 
gäldränta. som inte skall dras av 
enligt bestämmelserna i ~2. 25. 29. 
33 och 36 ** samt i 2 mom. av den
na paragraf. A 1·drag får ej göras får 
sådan upplupen riirzta som enliI;t 
punkt 9 a1· am•isnin&ama till 35 § 
skall medriiknas i anskqf)i1ings
kost11adcn .for konvfftihclt skulde
hrn·. 

5H 
I mom. 4 Skyldighel all erliigga skall för inkomsl åligger så framl ej annat 

föreskrives i denna lag eller i särskilda bestämmelser. meddelade på grund 
av överenskommelse eller beslut. varom i 72 och 73 ss siigs: 

a) fysisk person: 
.fi'ir tid. under diken han 1·arit här i riket bosatt: 
för all inkomsl, som förvärvats inom eller utom riket: samt 
fi.ir tid. under 1·i/ke11 han ej l'arit hiir i riket hosatt: 
för inkomst av här belägen fastighet: 
för inkomst av rörelse. som här bedrivits: 
för avlöning eller annan därmed jämförlig förmån, som utgått av anstiill

ning eller uppdrag hos svenska staten eller svensk kommun; 
for avlöning eller annan därmed jämförlig förmån, som u1gåt1 av annan 

anställning eller annat uppdrag. i den mån inkomsten uppburils härifrfm 
och förvärvats genom verksamhet här i riket: 

'Scna'ile lydelse 1979: 612. 
• Lydelse enligt pmp. 19!W85: 70. 
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för pension enligt lagen ( 1962: 381 l om allmiin försäkring till den del 
beloppet överstiger 7 500 kronor och för annan ersiittning enligt nämnda 
lag: 

för pension p:l grund av anstiillning dler uppdrag hos svenska staten 
eller svensk kommun: 

för belopp, som utgår på grund av annan pensionsförsäkring än tjänste
pensionsförsäkring. om försäkringen meddelats i hiir i rikt:t bedriven för
säkringsrörelse: 

för asättning enligt Jagen ( 1954: 243) om yrkesskadeförsäkring eller 
lagen ( 1976: 380) om arbetsskadeförsäkring och lagen ( 1956: 291, lom crsätl
ning {it smittbärare samt enligt annan lag eller författning. som utgiitt till 
någon vid sjukdom eller olycksfall i arbete eller på grund av militärtjiinst
göring eller i fall som avses i lagen ( 1977: 265) om statligt personskade
skydd eller lagcn ( 1977: 26 7l om krigsskadecrsilttning till sjömän: 

för dagpenning tdw erkänd arbctslöshetskassa enligt lagen ( 1973: 370! 
l)m arbetslöshetsförs;ikring och km1tant arbetsmarknadsstöd enligt lagen 
( 1973: 371 J om kontant arbl!tsmarknadsstöd: 

för timstudiestöd ocb inkomstbidrag enligt studiestödslagen i 1973: 349!: 
för annan h;irifrån uppburen. genom verk~amhet här i riket förviirvad 

inkomst av tjänst: 
för återfört avdrag for egenavgifter enligt lagen ( 1981: 6911 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 eller rörelse och av egendom som 
avses i 35 * 3 a mom. och som innefattar nyttjanderiitt till ett hus eller del 
av ett hus h<ir i riket: samt 

för vinst vid icke yrkesmiissig 
avyttring av aktier och ~rndelar i sfi
dana svenska företag som avses i 
punkt 4a av anvisningarna till 41 ~. 
om överlåtan:n vid något tillfälle 
under de tio kalenderår som när
mast föregiitt dct ~tr di't avyttringen 
skedde haft sitt egentliga bo och 
hemvist hiir i riket eller stadigva
rande vistats hiir; 

bl dödsbl1: 

för vinst vid icke yrkesmiissig 
avyllring av aktier och andelar i si1-
dana svenska företag som avses i 
punkt 4 a av an\·isningarna till 41 * 
samt ko111·atih/a sk11/Jchrn· och 
optionshci·is 11tgi1·1111 m· .1·1·c11.\'ka 
akticholat-:, om överli1taren vid nä
got tillfälle under de tio kalenderår 
som närmast föregått det ilr då 
avyttringen skedde haft sitt egent
liga ho r•ch hemvist hiir i riket eller 
stadigvarande vistats hiir: 

för all inkomst som förviirvats inom eller utom riket. 

A 11i·i.111i11 g ar 

till 35 

9. SkattCfJ/iktig rea/isatic111.1Ti11st 
eller a1·drngsgil/ rea/isatio11.1fiir/11st 
skall inte anses llflpkomma 11iir l'lt 

k,im·errihl'it sk11/dehr1•1· hYt.1· ut mot 
en aktie eller en optio11sriitt 11t11yrt
j11s .får teckning eller kiip m· e11 ak
tie. 
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E11 aktie . .10111 .fil1Tiin·at.1 1·id ut
byte <Il' ett kom·ertihclt s/.:.11/dehrcl' 
e,licr 11tgcl11ge11 m· j1111i 1111l11ud är 
1985 eller gc110111 11rtcc/.:.11i11g grun
dad pä en optio11srät1anses11ns/.:.aj~ 
.fiul 1·id 1idp1111/.:.r<·n ,li'ir .fi'i1Tiin·L'I m· 
s/.:.11/dehrn·et rcspektil'l' 011tionsriit
te11. liar 11thytc m· elf konrerrihclt 
sk11/debn·1· s/.:.e!f .fi'irc nn.1 niimnda 
tidp1111/.:.t 1111s1•s aktien Ji"il"l'iin·ad i 
och med whytd. 

liar en u/.:.ticiig11re med .f("jretrii-
1frsriitt pti grund rl\' a/.:.tici1111t'i1m· 
.fhn·iirl'(lf ett /.:.0111·,•rtihl'it .1/.:.11/de
brn· cl/('!' <'Il oplio11.1·riitt rill ny
teckning anses sk11/dehrn•1•t re
spektii·e optionsriittl'/1 w1skafli1d 
1·id tidp1111/.:.1e11 .f('ir .fdrviin·et m· Je 
aktier rnl l'i//.:.11 j('irctriidcsriitten 
gmndats. 

Ett optionss/.:.11/dehr('I', som .fi'ir-
1·ii1Tal.1 med sröd lll' en .forl'lriides
riill till tl'Ckning anses ans/.:.11jfi1t 1·id 
tidpunktcn .ti>r tcck11i11ge11. 

Er.1iittni11g Ji'ir upplupen rii11t11 1·id 
iil·er/<ltdse lll' ett /.:.onn·rtihdt s/.:.11/
dehrn· med riintc/.:.11po11g s/.:.o/I 1·id 
heriikning a1· r<•tilisatio11\'\'i11st eller 
re11/i.1·atioll.lfiir/11st 111edrii/.:.11as i 1111-
derlaget fär sk11/dl'im·1·ct. 

till 36 ~ 
2"' Avyttras aktie elh:r andel i aktiefond ,~ch har aktien eller andelen 

innehafts tvt1 år eller mera tiildre aktic eller andel). gäller bestiimmelserna i 
andra och trcdje styckena. 

Som anskaffningskostnad för iildre aktie cller andcl anse~ i regel den 
genomsnittliga ansbffningsko~tnaden för samtliga äldre aktier eller ande
lar av samma slag som den avyttrade. beräknat med hänsyn lill faktiska 
anskaffningskostnader och inträffade förändringar betriiffande innehavet. 

Anskaffningskostnad för iildre aktie. som är noterad p[i hörs eller före
mål för liknade notering. och för äldre andel i aktiefond for bestämmas till 
ett bclopp som motsvarar 25 procent av vad den skattskyldige erhäller för 
aktien eller andelen efter avdrag för kostnad för avyttringen. Kan den 
skattskyldige göra sannolikt att en beriikning enligt andra stycket leder till 
ett hiigre belopp. skall dock detta hi:igre belopp anses som anskaffnings
kostnad. 

Avyttras delbevis eller leckningsriitt till iildre aktie. som avses i tredjc 
stycket. tillämpas bestämmelserna i det stycket. Därvid avser andra mc-

'Senaste lydelse 1983: 11 lti. 
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ningen den del av anskaffningskostnaden för aktien. beräknad enligt andra 
stycket. som belöper på delbeviset eller teckningsrätten. 

Vid avyttring för senare leverans av aktie som iir avsedd att förviirvas i 
anslutning till leveransen tterminsaffärJ, skall skattepliktig realisations
vinst anses ha uppkommit. trots att aktien förvärvas efter avyttringen. 
Motsvarande gäller om avyttringen avsett lånad aktie. som skall ilterställas 
till långivaren genom överlämnande av aktie av samma slag förvärvad i 
anslutning till i'i.terställandet (blankningsaffär). Vinst eller förlust vid 
blankningsaffär skall beräknas som skillnaden mellan vad som crhföls vid 
avyttringen av den lånade aktien och anskaffningskostnaden för motsva
rande aktie. som återställs till långivaren. Har aktien inte återställts till 
långivaren före utgången av det år, som följer närmast efter avyttringsåret. 
skall skillnaden mellan vad den skattskyldige erh[1llit för den avyttrade 
aktien och värdet av motsvarande aktie - beräknat efter den lägsta betal
kurs eller. om sådan saknas, den lägsta köpkurs. som noterats från avytt
ringsdagen till utgången av sistnämnda år - anses ~om skallepliktig reali
sationsvinst. Avdragsgill realisationsförlust skall därvid ej anses ha upp
kommit. Om vid återliimnandet av ifrågavarande aktie denna anskaffats till 
ett pris. som är lägre än det som beräknats vid tidigare vinstberäkning, 
skall skillnaden tas upp som skattepliktig realisationsvinst det är då aktien 
återställts till långivaren. Har i stället förlust uppkommit är denna att anse 
som avdragsgill realisationsförlusl. 

Har här i riket bosatt skattskyldig förvärvat utländsk aktie fran annan 
sådan skattskyldig och samtidigt förvärvat en rättighet att omplacera ak
tien i annan utländsk aktie ( switchrättl gäller följande. Kostnad för förviir
vet av denna rättighet eller ersättning i samband med avyttring av densam
ma skall vid beräkningen av skattepliktig realisationsvinst eller avdragsgill 
realisationsförlust i samband med avyttring av den utländska aktien inte 
inräknas i anskaffningskostnaden eller den erhållna likviden för aktien. 

Vad i femte och sjätte styckena sägs om aktie gäller även annan egen
dom som a\'ses i 35 * 3 mom. 

\lid a1·vttring m· ko111·1'rtihclt 
sku/dchrei· c/ler optio11.1·/Jp1·is som 
i1111elu~fis t1·å dr eller mer (äldre 
kom·crtibclt sk11/dehrc·1· eller iildre 
optio11sbe1·is) hcriik11as an.1·/.;a,[f: 
ninR.1·kostnaden för sådana sk11ldt'
hrn· t'ller hel'is a1· samma slag på 
sätt som anges i andra stycket. För 
iildrc konrertihelt skuldehr('I' som 
är notcral på börs dlerfiircmålför 
liknande notering gäller bcstiim
melsenw i tredje stycket. I fräga 
om iildrc optionsbcvis gäller /Jc
stii1111nel.1"1'rtW i tredje stycket om 
he1·isct 11tgii·it.1 m· ho/ag 1·ar.1 aktier 
1·id a1·vttringe11 m· he1·isl'f iir 11ote
rnde på hiirs eller .f()rtmäl Ji'ir lik
nande notering. 

E11 förctriidcsriitt till teckning a1· 
kom·ertihclt skuldchre1· eller op-
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3.° Förlust genom icke yrkesmäs
sig avyttring (rcalisationsförlustJ 
får dras av i den omfattning som 
angesipunkt4nedan. 

"Lydelse enligt prup. 1984/85: 70. 

Fiireslage11 lydelsl' 

tio11.1.1kuldehrl'I' ol·h oplil111.1hl'1'i.I' 
.1om gm11d11s på akriei1111el1111· i ho
/ag 1111ses anskaffad 1111111 kos11111d. 

Som a11.1kajfi1ingskosrnad Jår ett 
option .uk11/dehr('\' .10111 fi'irl'iin·ats 
genom teckning upptas skuldehre
vers nwrknad.1Tcirdc 1·id ji>rl'iin·cl. 
Som tm.1·k1{t.fi1ingsko.wwd jiJr cll 

optionshn·is upptas i nu angil'lla 
fiill skillnaden mellan emissions
kursen O('h marknad1Tiirdc1 .får der 
skuldehrn· llled l'ilker h1'1·ise1 1·ur 
.fi'irenar. Har teckningen skcll med 
sr<Jd ar l'n _f(!retrtidesrdtt .1om fi!r-
1·iirrnts gc110111 kiip eller hyte med
l'(iknas 1·n/er/aget .fi'ir ft'irl'lnides
rä11e11 i 1111ska.f.fi1i11gskostn11den .fdr 
optio11shn·isc1. Bestiimmclserna i 
delta stycke tillämpas inte 0111 teck
ningen skett )i'ire de11 I juli är 1985. 

Är el/ optionssk11ldehre1· fiircnat 
med.flera optio11sh('l'is skall skillna
den mellan emissionskursen och 
marknad.n-iirdet fi'ir skuldehreret 
.fi"irdclas 111ella11 optionsbe1·ise11 
med /ed11i11g 11t· dems marknads-
1·iirde11. 

Har el/ ko111·ertihl'11 skuldehrt'I' 
.fi'in·iin·ats med räntekupong fiire 
de11 I juli år 1985 medräknas inte 
l'ad som erlagts .för kupongen i a11-
skt~f]r1ingskost11adc11 för sk11ldebre-
1·e1. 

3. Förlust genom icke yrkesmäs
sig avyttring (realisationsförlust) 
får dras av i den omfattning som 
anges i punkt 4 nedan. 

Detsamma gäller i fråga om _fiJr
lusr som uppkommer genom att ett 
optio11sbevis mirmasr ./('in' options
ridens utgdng saknar mark11ads-
1·iirde. A 1·drag medges dock (i om 
oprio11s/Jl'l'isc1 saknar i·cirdc till 
.följd a1· att det ho/ag som riitre11 
m·ser.fi'irsatts i konkur.1, träl/ i likvi
dation eller 11ppliis1s g('fJOlll fi1sio11. 
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Realisationsfi.irlust skall ber~iknas p[i samma sätt som realisationwinst 
enligt punkterna 1 - 2 d. Vid förlustberiikningen får en fastighets ing~ings
värde dock inte beräknas p~i grundval av ett taxeringsvärde cnligt punkt 2 a 
sjätte eller sjunde qycket. Inte heller fiir omr~ikning som :.ivscs i punkt 2 a 
tionde stycket ske eller tillägg enligt punkt 2 a tolfte stycket gi\ra\. Har dcn 
med förlust avyttrade egcndomen innehafts under st1dan tid att. om vinst i 
stället hade uppstii.tt vid avyttringen. endast en del av vinsten ~kulle ha 
riiknats till ~kattcpliktig realis<1tionsvinst. är endast motsvarande del av 
förlusten avdragsgill. Har förlusten uppkommit vid fastighctsrcglering i fall 
Slim avses i punkt 4 av anvisningarna till 35 ~. är endast sil stor del av 
förlusten avdragsgill som hclöper på vad elen skattskyldige har crhiillit i 
pengar. 

4. 7 Avdrag för realisationsförlust. hediknad enligt punkt 3 ovan. far. om 
inte annat följer av andra stycket. göras frtln s;!dan realisationsvinst eller 
lotterivinst som enligt punkt 5 av anvisningarna till 18 * :ir hiinflirlig till 
samma förv:irvskiilla som förlusten. 

Avdrag för rcalisationsförlust pii grund av avyttring av premieohliga
tioncr. som har utfärdats hiir i riket. för göra~ endast från realisationsvinst 
som har uppkommit vid avyttring av sädana premieobligationer. Har de 
med förlust avyttrade premieobligationerna utfärdats år 1980 eller tidigare. 
får dock avdrag för förlusten göras även från realisationsvinst vid avyttring 
av 

al s~iclan aktie i svenskt akticbolag som vid tidpunkten för avyttringen av 
aktien är inregistrerad vid Stockholms fondbörs och 

h) andel i s~1dan svensk aktiefond som. vid ingången av det ilr di"t andelen 
avyttras. till minst td tredjedelar besti1r av vid Stockholm~ fondbörs 
inrcgistrerade aktier i svcn~ka aktiebolag. 

cJ st/dant kc11l\"crtihclt s/.:.11/dchrn· 
11tgi1·et a1· .1Tc11.1·k1 uktie/)tJlcli,i .10111 

1·id tidp1111ktc11 .fi"jr ll\'Yttringen m· 
sk11ldchr<'l"<'I iir inrl'gistrl'rat i·id 
Stockholms J(111dl>i1n. 

Avdrag för rcalisationsförlust skall i första hand göras från den realisa
tionsvinst eller lotterivinst som iir hiinförlig till samma be~kattningsar som 
realisationsförlusten. Har en förlust inte kunnat utnyttjas för avdrag 
nämnda beskattningsår. får avdrag för förlusten göras ett senare beskatt
ningsår. dock senast sjiitte hcskattningsäret efter det till vilket förlusten är 
hänförlig. En på detta sätt förskjuten realisatiomförlust fiir dras av endast 
mot den realisationsvinst eller ll)tlerivinst som det senare beskattningsäret 
:1terstiir sedan avdrag har gjorts för de realisationsförluster som iir hiinfiir
liga till det året. 

Till 41 ~ 

4. ~ I fråga om annan förviirvs
kiilla än jordbruksfastighct. annan 
fastighet varav inkomsten beräknas 

7 Senaste lvdelsc 1981: 1316. 
"Sena,te 1;·delsc 1983: 452. 

4. I fråga om annan förvtirvskiilla 
än jordhruksfastighct. annan fastig
het varav inkomsten heriiknas en-
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enligt bokföringsmiissiga grunder 
eller rörelse giiller såsom allmän re
gel, att inkomst skall anses hava 
Iitnjutits under Jet [1r. dä densamma 
från den skattskyldigcs synpunkt iir 
att anse såsom verkligen förvärvad 
och till sitt belopp kiind. Detta iir 
framför allt förhällandet. då in
komsten av den skattskyldige upp
burits eller blivit för honom till
giinglig for lyftning eller. s;\som i 
fräga om bostadförm.:in och andra 
förm~lner in natura. d<'i den pil annat 
siitt kommit den skattskyldige till 
godo. detta oberoende av huruvida 
inkomsten intjänats under i:iret eller 
tidigare. Vissa intäkter. t.cx. av 
tjiinst. ränta il i bank eller annan 
penninginriittning inncstilendc me
del o.s.v. kunna dock hänföras till 
nästföreg;~ende {irs inkomst. ehuru 
de icke uppburits eller varit till
giingliga för lyftning förrän efter 
nämnda års utgång. Förutsättning
en härför är emellertid. att de intjä
nats under beskattningsåret och 
uppburits eller blivit för lyftning 
tillgiingliga omedelbart efter det 
~irets utgiing eller i var:ie fall s~i ti
digt under niistföljande år. att de 
praktiskt taget kunna hiinföras till 
inkomsten under beskattningsåret. 
Likaledes böra vissa intiikter. t.ex. 
hyror a,· en hyresfastighet, vilk<t in
llutit redan före beskattnings~1rets 
ing~\ng. hänföras till nämnda års in
komst. d;irest de avse beskattnings
aret eller del diirav samt inOutit 
omedelbart före årets ingi'111g. Sär
skilda regler gäller vidare enligt 
punkt 4 a i fråga om intiikt pä grund 
av icke yrkesmiissig avyttring av 
aktier och andelar i vissa fäll. 

75 

Fiircs/agrn /\'de/se 

ligt bnkföringsmLissiga grunder eller 
rörelse gäller s:jsom allmän regel, 
att inkomst skall anses hava åtnju
tits under det [ir. di1 densamma fri'm 
den skattskyldiges synpunkt är att 
anse sasom verkligen förviirvad 
och till sitt belopp kiind. Detta iir 
framför allt förhiillandet, di1 in
komsten av den skattskyldige upp
burits eller blivit for honom till
gänglig för lyftning eller, si\som i 
fråga om bostadförmån och andra 
förrniiner in natura. d{1 den pä annat 
siitt kommit den skattskyldige till 
godo, detta oberoende av huruvida 
inkomsten intjänats under året eller 
tidigare. Vissa intäkter. Lex. av 
tjiinst. ränta å i bank eller annan 
penninginrättning innestfrende me
del o.s.v. kunna dock hänföras till 
nästföregående års inkomst, ehuru 
de icke uppburits eller varit till
giingliga för lyftning förrän efter 
niimnda iirs utgfö1g. Förutsiittning
en härför är emellertid, att de intjii
nats under beskattningsåret och 
uppburits eller blivit för lyftning 
tillgiingliga omedelbart efter det 
året'-> utgilng eller i varje fall sii ti
digt under ni1stföljande år, att de 
praktiskt taget kunna hiinföras till 
inkl)msten under beskattningsiiret. 
Likaledes böra vissa intiiktcr. t.ex. 
hyror av en hyrcsfastighet, vilka in
flutit redan före beskattningshrets 
ingilng. hiinföras till niimnda ilrs in
komst, därest de avse beskattnings
faet eller del diirav samt influtit 
omedelbart före iirets ing~ing. Sär
skilda regler gäller vidare enligt 
punkt 4 a i fräga om intäkt på grund 
av icke yrkesmiissig avyttring av 
aktier. ko111·crtib/a s/.:.11/dcbn'l'. op-
tionshn·is och andelar i vissa fall. 

A andra sidan skola utgifterna och omkostnaderna för inkomstförviirvet 
avdragas friin intiikten under det är. da de verkligen blivit av den skattskyl
dige bestridda. iiven om de avse inkomst, som tidigare förviirvats eller 
först under ett senare år beriiknas inflyta . .Ä. ven hiir gäller, att en utgift, 
som verkställts under året före eller efter beskattningsftret. kan vara att 
praktiskt taget hänföra till utgift under beskattningsåret. Sii kan exempel
vis. om ränta å en i en hyresfasrighet intecknad skuld erlagts omedelbart 
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Föreslagen /vdclsc 

efter beskattningsiirets utg[ing, ränt;.in vara att anse si"lsom utgift und1.:r 
beskattningsiiret. nämligen för det fall. att riintan hänför sig till bcskatt
ningsiiret. Om avdrag för kostnader för reparation och underhäll av sådan 
fastighet. varav intäkterna beräknas enligt 24 ~ I mom .. gäller iiven punkt 8 
av anvisningarna till 25 ~. 1 fråga om avdrag för utgifter. som himföra sig till 
realisationsvinst. gälla särskilda bestämmelser tjfr anvisningarna till 36 9 
punkt I J. 

I enlighet härmed skola fordringar för utfört arbete riiknas såsom intäkt 
för det ar. varunder de inflyta, och utgift1.:r. vilka icke omedelbart guldits. 
avräknas från int:ikterna för det ar. varunder de betalas. Riinta å penning
ar. som innestå i bank å sädan räkning. å vilken räntan gottskrivcs insiit
taren per den 31 december anses såsom nämnda dag influten intäkt, medan 
däremot ränta f1 penningar. som innestt1 å annan räkning, r;iknas såsom 
inklm1st för det år. då riintan fö1i'aller till betalning. även om räntan till 
nagon del belöpt å ett tidigare eller senare år. Om nägon uppli'itit avverk
ningsriitt till skog mot betalning. som skall erläggas under loppet av flera 
är, skall st1som intäkt för varje år upplagas den del av köpeskillingen. som 
under samma år influtit. Avdrag för minskning i ingående virkesförriid 
m.m., vartill uppliltaren kan vara berättigad, fördelas därvid p{i de särskil
da åren i förhållande till den under vai:ie år influtna likviden. Detsamma 
gäller i tillämpliga delar i fråga om annan terminsvis inflytande intäkt i 
egentlig mening. J fråga om intiikt vid icke yrkesmiissig avyttring av fast 
eller lös egendom är det däremot utan betydelse om intiikten skall upp
bäras på en gång eller i särskilda terminer. 

Så skall reali~ationsvinst respektive rcalisationsförlust beräknas med 
hänsyn till köpeskillingens totala belopp. oavsett om detta skall betalas på 
en gång eller terminsvis. 

4 a.9 Flyttar en skattskyldig ut
omland!'. och har han tidigare avytt
rat aktier eller andelar i ett svenskt 
företag. skall intäkt på grund av 
avyttringen anses ha åtnjutits när 
flyttningen sker. om intäkten inte 
blivit tillänglig för lyftning dessför
innan. Avyttrar en skattskyldig ak
tier eller andelar i ett svenskt före
tag efter det att han flyttat utom
lands skall intäkten anses ha åtnju
tits i och med avyttringen. Ar i fall 
som nu sagts intäktens storlek be
roende av vi~s framtida händelse 
och kan till följd härav intäktens 
totala belopp inte fastställas vid den 
taxering ~om är i frC1ga. skall till
kommande belopp beskattas vid 
taxeringen för det år då beloppet 
blir tillgängligt för lyftning. Därvid 
skall beskattningen ske på grundval 

"Lydelse enligt prop. 1984/85: 70. 

4 a. Flyttar en skattskyldigutom
lands och har han tidigare avyttrat 
aktier eller andelar i ett svenskt fö
retag, skall intäkt på grund av av
yttringen anses ha åtnjutits när 
flyllningen sker. om int;-ikten inte 
blivit tillänglig för lyftning dessför
innan. Avyttrar en skattskyldig ak
tier eller andelar i ett svenskt före
tag efter det att han flyttat utom
lands !>kall intäkten anses ha ittnju
tits i och med avyttringen. Ar i fall 
som nu sagts intäktens storlek be
roende av viss framtida händelse 
och kan till följd hiirav intäktens 
totala bdopp inte fastställas vid den 
taxering som är i fråga. skall till
kommande belopp beskattas vid 
taxeringen för det år då bell)ppet 
blir tillgängligt för lyftning. Därvid 
skall beskattningen ske på grundval 
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Nul'lirande lydelse 

a\' förhfallandena vid avyttringen 
och med tillämpning av de beskatt
ningsreglcr som gällde vid taxering
en för a vytt ri ngsårct. 

77 

Fiireslagc11 lydelse 

a\' förhfallandena \'id avyttringen 
och med tilliimpning av de beskatt
ningsregler som gällde vid taxering
en för avyttring~ärct. \'ad nu sagts 
gäller ä1·e11 1·id al'yllring al' ko111·er-
1ihla skuldebrn· och optio11she1·is 
utginw 111· ett srcnskt akticho/ag. 

Som ett svenskt företag räknas vid tillämpningen av denna anvisning
punkt svenskt aktiebolag och handelsbolag samt svensk ekonomisk för
ening, dock ej bostadsaktiebolag m:h bostadsfiirening som avses i punkt 2 
femte stycket av anvisningarna till 38 *· 

l. Denna lag triider i kraft den l juli :ir l 985 och tillämpas i fråga om 
avyttringar som sker efter ikraftträdandet om inte annat följer av punkt 2 
och med iakttagande av vad som föreskrivs i punkt 3. 

2. Bestämmelserna i punkt 2 b tredje stycket av anvisningarna till 36 * iir 
inte tillämpliga betriiffande ett optionsbevis som utgivits före den I juli fir 
1985. 

3. Har en skattskyldig vid utgången av juni månad ar 1985 innehaft ett 
konvertibelt skuldebrev i fem år eller mer får han i stället för det vederlag 
som erlagts vid förvärvet av skuldebrevet vid beräkning av realisations
vinst eller realisationsförlust som anskaffningskostnad uppta skuldebre
vets marknadsvärde vid den tidpunkten. 
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2 Förslag till 

lag om ändring i lagen (19.:17:5761 om statlig inkomstskatt 

H:.irigenom föreskrivs att 2 ~ 9 mom. lagen ( 1947: 576) om statlig in
kom'>tskatt skall ha nedan angivna lydelse. 

Färes/age11 lydelse 

2 * 
91110111. 

10 Har svenskt aktidiolag eller svensk ekonomisk förening uppta-
git bn som löper med ränta vars storlek iir helt eller delvis bernende av 
företagets utdelning eller av dess vinst ( vinstandelsl[m). medges avdrag för 
räntan i den ut~triickning 50m anges nedan. 

För <,adan riinta pil vinstandelsli!n som inte iir beroende av det bnta
gande företagets utdelning eller vinst fi.ir företaget avdrag enligt bestiim
meberna i 22. 25. 29, 36 och 39 *~kommunal skattelagen ( 1928: 3701. 

Ränta. vars storlek är beroende av företagets utdelning eller vinst ( riirlig 
räntal. anses som avdragsgill omkostnad för föret~1get i den förvärvskälla 
vari del l[made kapitalet har nedlagts endast under förutsättning att 

al liinet har utbjudits till teckning på den allmänna marknaden eller 
bJ ensamrätt eller företrädesrätt till teckning av lånet har liimnats någon 

som inte äger aktier eller andelar i det läntagande företaget och inte har 
sådan intressegemenskap med företaget som avses i punkt I av anvisning
arna till 43 * eller i 57 ~ 3 mom. kommunalskattelagen samt - såvitt gäller 
fämansfi.iretag som avses i 35 ~ I a mom. kommunal skattelagen - inte 
heller iir företagsledare i företaget eller närsttiende till sådan företagsledare 
eller till aktiecllcr andelsägare i företaget eller 

c) aktierna eller andelarna i det låntagande företaget är noterade pt1 
svensk börs eller förcmäl för liknande notering här i riket och företriides
rätt till teckning av l:inet har liimnats aktieeller andelsägarna i företaget i 
förhållande till deras innehav av aktier eller andelar. 

I fall som avses i tredje stycket c skall det liintag<mde företaget dock som 
intäkt i den förvärvskälla vari det lånade kapitalet har nedlagts uppta ett 
belopp motsvarande det sammanlagda värde som genom företrädesrät
terna kan anses ha tillförts aktieeller andelsägarna. Beloppet tas till be
skattning vid taxeringen för det beskattningsilr under vilket teckningen av 
l{inct har avslutats. 

Pi1 ansökan av lfmtagande företag fiir riksskatteverket. under förutsi1tt
ning att liinevillkoren med hänsyn till omstiindighcterna vid limets uppta
gande far antas ha bestämts på affarsm~issig grund. besluta att rörlig ränta 
skall anses som avdragsgill omkostnad för företaget utan hinder av att riitt 
till teckning av liinet har förbehiillih person eller personer som iiger aktier 
eller andelar i företaget. Beslut av riksskatteverket i fraga som här avses 
rnr inlt: överklagas. 

"' Lydelse i:nligl prop. 19l\4!8~: 70. 
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N111·llra11dc lydc/.1·c Fiircslagl'n lydelse 

,:\r det l<'tntaganJe företaget siidant farnansfiin:tag som avses i y; ~ 
I a mom. kommunalskattelagen. gäller - oheroende av hestiimmelserna i 
tn.::dje och fjärde styckena - all rörlig riinta. ~om uthetalas till aktieeller 
andclsiigare eller föret~igslcdare i foretagc.:t eller dem niirstående personer 
eller ni1gon som p[! annan grund har intressegemenskap med företagel. inte 
iir avdragsgill. 

Uttrycken företagsledare och niirst<lendc personer har den innchörd som 
anges i 3.'i ~ I a mom. kL)mmtmalska11elagen. 

Hllr s1·e11s/.:.1 a/.:.tit'l>olllg 111gi1·i1 
.1/.:.11/dehrer i fi'ire11i11f.! med op1io11s
riitt 1ill n1·1cc/.:.11i11g dler /.:.1)p a1· i1/.:.-
1ie 111cdgl's ho/aget 1'.i 1n·drag .f!"ir 
.1/.:.il/11adc11 111d/1111 n11issions/.:.11rs1'11 
oC'h s/.:.11/dehre1·ets mi1r/.:.11111/s1·iirde. 

Denna lag triider i kraft den I juli tir 1985 och tilliimpas första giingen vid 
1986 ~irs taxering. Vid n:tmnda taxering skall dock. i fräga om skattskyldig 
som taxeras för beskattningsår som p{ihörjats före den I januari iir 1985. de 
bestämmelser som giillde före nämnda dag tilliimpas. 
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3 Förslag till 

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

Hiirigenom föreskrivs att 3 * I mom. lagen ( 1947: 577) om statlig förmö
genhetsskatt skall ha nedan angivna lydelse. 

N111·arandc !rdelse Fiircsla1-:c11 /ydclsc 

H 
I mo111. 11 Vid förmögenhetsberäkningen skola. i den m{m ej annat fram

går av 2 mom. här nedan. såsom tillgångar upptagas: 
a) fastighet; 
h) tomträtt. vattenfallsrätt; 
c) lös egendom. som är avsedd för stadigvarande hruk i skattskyldigs 

förvärvsverksamhet eller att däri omsä!las eller förbrukas. s:isom djur 
samt maskiner och andra inventarier. rf1iimnen. varor. jordhruksoch 
skogsprodukter. förbrukningsartiklar och dylik\. grm.or. patentoch för
lagsrätter. rätt till skogsavverkning ii annans mark samt rätt till stenbrott 
och dylikt: 

dJ kapital. som finnes kontant 
tillgängligt eller utlånats eller ned
lagts i obligationer eller insatts i 
bank eller annorstiides eller bestått 
av andra fordringar eller av aktier 
eller andelar i ekonomiska för
eningar. bolag. aktiefonder eller re
derier eller av andel i oskiftat 
dödsbo som vid taxering till statlig 
inkomstskatt skall behandlas s[isom 
handelsbolag. i den m:ln samma ka
pital icke är att hänförn till i c) hiir 
ovan nämnd egendom; 

dJ kapil<tl. som finnes kontant 
tillgängligt ellt:r utlånats eller ned
lagts i obligationer eller insatts i 
bank eller annorstädes eller bestått 
av andra fordringar eller av aktier 
eller andelar i ekonomiska för
eningar. holag. aktiefonder eller re
derier eller optionsrätt till 11Yt<'ck-
11i11g c//('f' kiip 111· aktier 0111 options
riillen iirfi'irc111Jljiir 0111.1iitt11i11g f}(l 
kapita/111arknade11. eller av andel i 
oskiftat dödsbl1 som vid taxering till 
statlig inkomstskatt skall behandlas 
s{1som handebbolag i den mån sam-
ma kapital icke är att h~införa till i cl 
hiir ovan nämnd egendom; 

el lös egendom. som ~ir av.,edd för ägarens och hans familjs personliga 
bruk och bekvämlighet och av beskaffenhet att böra hänföra' till yttre 
inventarier. såsom ekipage. ridhästar. automobiler. motorcyklar. lust
jakter. m(1torhätar och dylikt. ~~i ock smycken: 

f) hesittningsrätt till fastighet. diir innehavaren ej enligt 7 *skall likstiillas 
med ~igare. såvida rättigheten är utan vederlag eller mot vi,st belopp en 
giing för alla upplåten för innehavarens livstid eller för tid, som icke 
kommer att utlöpa inom fem är efter beskattningsårets utgång; 

gJ r~itt till riinta. avkomst av fastighet eller annan stadigvarnnde förmän. 
som icke avses i f) hiir ovan, såvida rättigheten är förhandenvarande och 
hestämd att tillp,odonjutas för den berättigade5 livstid eller för tid. som icke 
kommer att utlöpa inom fem tu- efter beskattningsårets utg{rng. 

Denna lag träder i kraft den I juli år 1985 och tillämpas första gfrngen vid 
1986 års taxering. 

11 Senaste JyJcbc !974: 998. 
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Bilaga 2 

SammanstäJJning av remissyttranden över betänkandet 
(Ds Fi 1983:25) Reavinst på konvertibla skuldebrev 

Efler remiss har ytlranden avgells av ribhankcn. Gi)la hovr;i11. kam

marriitten i Jönköring. hankinspektionen. allmänna pensionsfondens fjär

de fondstyrelse. riksska\tevcr1'et <RSYl. Stockholms fondbörs. hinsstyrd

serna i Stockholms. Södermanlands. Kronobergs. Götehorgs och Bohus 

samt famtlands hin. Centralorganisationen SACO!SR <SACOISRl. För

eningen auktoriserade revisorer i FARl. Landsorganisationen i Sverige 

<I .Ol. Svensk industriförening. Svenska hankföreningen. Svenska fond

handlareföreningcn. Svenska företagares riksförhund, Svenska sparbanb

foreningen. Sveriges aktiesparares ribförhund. Sveriges föreningsbankers 

förbund. Sveriges hantverks- och industriorganisation - Familjeföretagen 

<SHIO - Familjeföretagen), Sveriges industrifiirbund, Taxeringsniimnds

ordförandenas riksforhund 1TOR) och Tjiinstemiinnens centralorganis;i

tion CfCOl. 

Post- och Kredithanken. PK-hanken har instämt i det yttrande som 

avgetts av Svenska bankföreningen od1 Sveriges imlustriförbund. 

Allmänna synpunkter 

Nästan samtliga remissinstanser tillstyrker huvudförslaget att realisa

tionsvinst vid avyttring av ett konvertibelt skuldebrev skall beskattas pt1 i 

princip samma s~itt som aktievinster. 

Allmiin11a pcnsion1:fimden.1 j]iirdt' .fo11tlstyrt'!sc anför: 

Fondstyreben finner överviigande skLd tala för en överg[ing till aktie
vinstregler vid överliitclse av konvertihla skuldehrev och tillstyrker kom
mittens förslag. Det iir enligt fondstyrelsens mening angeläget att finansie
ringsinstrumentet konverteringsl;in verkligen kan utnyttjas av företagen 
och att man efterstriivar skattemässig neutralitet mellan olika former av 
emission av riskkapital. 

Lä11sstrreist:'11 i Siidemw11/1111ci.l lii11 anför: 

Eftersom konvertibla skuldehrev i stort följer kursut veckling för ak
tierna i det cmitterande bolaget. iir det naturligt att beskattningsreglcrna 
samordnas. Ett konverteringsliin syftar ytterst till att öka bolagets eget 
kapital och en jiimförclse med nyemission av aktier ligger diirför niira till 
hands. 

6 Ril:sduge11 /'IX~iX5. I sam/. Nr 193 
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Uinsstyrclsn1 i Jiimtlands liin anför: 

Ett konvatibdt skuldebrev torde ytterst syfta till att öka företagets egna 
kapital. Detta förhiillande och vissa andra likheter med aktier styrker 
uppfattningen att konvertibla skuldebrev naturligt uppfattas som aktielik
namk handlingar. Uinsstyrelsen !inner diirför i likhet med kommitten att 
(\ve.rviigande skäl talar för att konvertibla skuldebrev vid reali<.atiom.vinst
beskattning i princip bör jämstiillas med aktier. 

S1·e11ska h1ml-Fireni11gen och S1·eriges industrifi'irhu11d anför: 

Konvertibla skuldebrev iir en finansieringsform som ligger mellan renod
lade skuldebrev - exempelvis obligationer - och aktier. Det konvertibla 
skuldebrevet far emellertid både fran aktiebolagsrättslig och ekonomisk 
synpunkt anses sta aktit:n mycket nära. Detta förhållande har av skilda 
anledningar inte beaktats i skattelagstiftningen. Beskattningen av konver
tibla skuldebrev och aktier sker sålunda för närvarande efter olika regel
system. Om egendom av ekonomskt sett likvärdig natur behandlas efter 
olika regler. uppkommer inte sällan snedvridande effekter på marknaden 
och även inom rättstillämpningen. Det sistnämnda illustreras av ett par av 
riksskattevcrkets nämnd för riittsärenden nyligen lämnade förhandsbesked 
som bildar utgångspunkt för kapitalvinsrkommittens betänkande. 

Principiellt kan man tänka sig tre lösningar angående den skattemässiga 
behandlingen av konvertibla skuldebrev: 

I Konvertibeln delas upp på en skuldcbrevsdel och en aktiedel 
2 Kon-.'crlibeln behandlas enligt de regler som gäller för andra skulde

brev 
3 Konvertibeln jämställs med aktier 
Enligt organisationernas mening skulle en uppdelning av konvertibelns 

värde på tvä delar vara <len teoretiskt riktigaste lösningen. En sådan 
uppdelning är emellertid förenad med stora praktiska problem, eftersom 
k.onverteringsrätten inte är avskiljbar och således inte noteras separat. 
Anledning finns därför inte att närmare överväga denna lösning. 

I valet mellan att behandla en konvertibel som ett skuldebrev eller som 
en aktie föreslår kommitten de regler som gäller för aktier. Ett av skälen 
för denna lösning är att konvertibelns värdeförändring är likartad med 
aktiens (sid 601. Denna motivering grundas på en traditionell beskrivning 
av det principiella sambandet mellan kurserna på aktier och konvertibla 
skuldebrev vid en positiv kursutveckling. Kommitten diskuterar emellertid 
inte möjligheten av att aktiekurserna också kan falla. Det karakteristiska 
för konvertibeln är i en sådan situation att kursfallet blir mindre än för 
aktien. beroende på att värdet bara i undantagsfall sjunker under det rena 
obligations värdet. Bindningen till vad som gäller för aktier är alltså inte 
alltid naturlig. Ett skäl för att ocksä fortsiittningsvis vid reavinstbeskatt
ningen tillämpa skul iebrevsreglcrna. vilket kommitten dock inte nämner. 
bör också framhållas i sammanhanget. D{1 konvertibla skuldebrev emit
teras torde <leras obligationsviirde i lkrtalct fall uppgå till 80 % eller mer av 
emissionskursen. Det iir således endast ett mindre värde ~om faller på 
aktiedelen vilket också skattemässigt kan minska anknytningen till aktie
reglerna. 

Med dessa påpekanden instämmer organisationerna i kommittens i öv
rigt framförda skäl för att vid avyttring av konvertibla skuldebrev tillämpa 
huvudprinciperna för aktievinstbeskattning. 
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S1·enskc1 S/JlJrha11ksfi'ireni11ge11 anför: 

Svenska sparbanksfön:ningen finner dc:t viirdefullt att kommitten med 
förtur tagit upp fri°t!?an om konvertibla skuldebrevs skattemässiga behand
ling. Det är vidare viirdcfullt att kommittC:n har gett uttryck för den grund
inställningcn att konveneringslan skall kunna utnyttjas som finansicrings
<dternativ utan att beskattning~cffckten blir sådan att aktic~igarna kan 
hefaras inte vara beredda att delta i emissionen. Kommitten har med 
utgängspunkt fri\n bl a denna grundins@lning funnit att de realisations
vinstskattereglcr som gäller för aktier skall gälla för konvertibla skulde
brev. HärigcnPm skulle emission av ett till aktieägarna riktat konvcrte
ringsl[in aldrig medföra en viss utdelningsbcskattning. Med hiinsyn till dels 
att kommittens förslag medför att föreliggande hinder mot att utnyttja 
konverteringslän som linansieringsform undanröj!>. dels att konvertibeln 
har sfidana beröringspunkter med aktier har föreningen inget att erinra mot 
att reavinstskattereglerna för aktier for omfatta även konvertibla skulde
brev. 

S1•1'rii.:e.1 .fiire11i11gsh1111kers .fi'irhund anför: 

Det är logiskt och naturligt att jiimställa konvertibla skuldebrev med 
aktier. Den skillnad i beskattning som förelegat har väl snarast uppfattats 
som konstlad, inte minst i de fall beskattning inträtt i samband med 
konvertering till aktier. 

TOR anför: 

Det konvertibla skuldebrevet kan am,es innefatta en aktieliknande del 
o<.:h en obligationsliknandc del. Även om den obligationsliknande delen i 
vissa fall på grund av utfäst ränta m m kan anses övervägande i ett 
inlcdningsskedc måste vid en normal utveckling den aktieliknande delen ta 
över atminstone efter ett par år. Mot den bakgrunden delar TOR det i 
betänkandet framlagda förslaget att det konvertihla skuldebrevet skall i 
reavinstbeskattningen behandlas som en aktie. 

SH/0-Fami(i<fiiretai.:en och S1·erii;es uktie.1p<Irares riksfårhund av

styrker förslaget. 

Sll/O-Familj1företagen anför: 

Kommitten anger ett flenal skäl för att i realisationshiinseende jämställa 
konvertibla skuldebrev med aktier, främst att värdestegringen på ett kon
vertibelt skuldebrev och bolagets aktier är i stort likartad. Såsom kommit
ten själv visar i avsnittet om konvertibla skuldebrev som finansieringsform 
och pla<.:eringsobjekt är detta emellertid en sanning med modifikation. 
Beroende av olika faktorer sasom framför allt konveneringskurscn i för
hållande till kursen på bolagets aktier under emissionsperioden. konvertc
ringstidpunkt och förändringar i marknadsränta på obligationslån utan 
konverteringsrätt kan stora variationer förekomma mellan värdeutveck
lingen på konvertibla skuldebrev och bolagets aktier. Kommitten synes ha 
tagit som utgfingspunkt för sin bedömning att konverteringskursen sätts 
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bgre :in börskursen pii aktien \'id emi~sionstillföllet. Detta iir inte ovanligt 
niir emissionen sker med foretriidesriitt för akticiigarna. I s~ldana fall blir 
vilrdeutvecklingen pil de konvertibla ~kuldebreven. i vart fall teoretiskt. 
lik~trtad med kursutvecklingen pii aktien. 

I de fall diiremot. då konvi:rteringskursen sätts öva viirdet pt1 aktien vid 
emissionen föreligger inte någon följsamhet i utve1.:klingen av viirden på 
aktie ri:spektivi: konvertibelt skuldebrev ens teoretiskt förrän aktieviirdet 
klnnmit i kapp konverteringskursi:n. Vi1 grund av den exceptionellt snabba 
kursutvecklingen under en kortare period har aktievärdet i m;\nga fall 
snabbt kommit i kapp l)Ch överstigit konvcrteringskursen. Det säger sig 
självt att den nuvarande ut vecklingen inte kan fortsätta under någon längre 
period. Följsamheten av värdet på konvertibeln är i dess<i fall mänga 
g[inger beroende p[1 förväntad kursutv<::ckling, inklusive risk för kraftigt 
kursfall ff•r aktien, eftersom konverteringstillfället kan ligga flera år framfil 
i tiden. 

Det iir enligt organisationens uppfattning inte ovanligt. i synnerhet i de 
fall emissionen inte riktat~ till akticiigarna. att konverteringskursen sätts 
högre iin aktiekursen vid emissionen. Som kommitten p{1pckar förekom
ma konvertibla skuldebrev även vid sidan av fondblirscn. Sålunda har till 
exempel Förctagskapital AB i "1or utstriickning använt konvertibla skulde
brev i sin finansieringsverksamhet. Emissionerna av konvertibla skulde
brev sker regelmässigt utan företrädesriitt för bolagens aktieägare. Kon
verteringskursen kan också förmodas bli satt högre än aktiernas värde vid 
emissionen. Med normal viirdeutveckling på aktier kan någon följsamhet 
mellan konvertibla skuldebrev och aktier i bolaget sålunda i många fall inte 
ens teoretiskt beräknas uppkomma förrän efter en längre period, dvs först 
vid tidsn;lrhet för konvertering. 

Enligt organisationens uppfattning bör inte en lagstiftning om konver
tibla skuldebrev utgf1 frän situationen p~1 aktiemarknaden vid en tidpunkt 
då i vissa avseenden extrema förhållanden råder. 

Kommitten nämner vidare som skäl för att i realisationsvinsthänsecnde 
jiimstiilla konvcrtihla skuldebrev med aktier. att konvcrteringslån ytterst 
syftar till all öka företagets egna kapital och att en emission av ett konver
teringslän kan uppfattas som en form av aktieemission. Realisationsvinst
beskattningen bör enligt kommitten vara så neutral som möjligt i förht1llan
de till skilda aktieemissioner så att bcskattningseffekterna blir likartade 
oavsett om ett företag emitterar aktier elli:r konvertibla skuldehrev. 

Organisationen kan för det första inte se att bolagets syfte med utgivan
det av ett konvertibelt skuldebri:v skall inverka på utformningen av be
skattningen hos förvLirvarcn. Närmare till hands ligger i sådant fall all se 
till syftet med förvärvet. 

För det andra bör inte det förhållandet att ett konverteringslån "kan 
uppfattas som en form av aktieemission" anses utgöra ett skiil för att 
tillämpa principerna för aktievinst beskattningen även på konvertibla skul
debrev. Beskattningsprinciperna bör inte styras av hur vissa sakförhållan
den eventuellt kan uppfattas. Avgörande i detta sammanhang bör i stället 
vara det faktiska förhållandet att ett konvertibelt skuldebrev inte iir en 
aktie och inte hdler ur vare sig civilrättslig eller ekonomsk synpunkt är 
j:imförlig med !!Il al-aie. För konvertibla skuldebrev gäller således samma 
allmiinna förmögenhetsrättsliga regler som för andra skuldebrev. Det kon
vertibla ~kuldebrevet representerar en fordringsrätt och inte som en aktie 
en andelsr~itt. Den i det konvertibla skuldebrevet ingt1ende konverterings
rätten innebiir visserligen en rätt att i framtiden under vissa förutsättningar 
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fä del i holagsformögenhcten men inm:fattar inte i ~ig någon andelsriitl. Av 
stor hetydelsc i detta sammanhang iir ocks;'i al! knnverteringsrättcn i 
normalfallet representerar endast en mindre del av ell konvertihclt skulde
brevs viirde. Värdet av ett konvertibelt skuldebrev utgörs s[iledes i normal
fallet till helt dominerande del av en fordringsrätl. 

Med den uppdelning som för n~irvarande görs vid realisationsvinstbe
skattningen mellan andclsrätter och fordringsriitter faller konvertibla skul
dehrcv enligt organisationens mening naturligt in under fordringsrätterna. 
Önskemålet om neutralitet vid realisationsvinstheskattningen av olika 
fordringsrätter utgör vidare ett tungt viigande skäl för at,t hihchålla den 
nuvarande ordningen. 

Kommitten tar upp frågan om utdelningsbeskattning i samband med 
emission av ett konverteringslan. Enligt ovan nämnda under våren 1983 av 
riksskatteverkets niimnd för rättsärendcn meddelade förhandsbesked skall 
värdet av den företrädesrätt som en aktieägare utnyttjar när han tt:cknar 
ett skuldebrev anses utgöra utdelning frän bolaget och beskattas hos ak
tieägaren som inkomst av kapital. Kommitten anser att det strider mot 
strävan till neutralitet mellan skildu typer av aktieemissioner all en form av 
emission utlöser utdclning;,beskattning som helt uteblir vid en annan emis
sion. 

Enligt organisationens synsätt är skillnaden i fråga om utdelningsbe
skattningen mellan en aktieemission och en emission av konvertibla skul
debrev en konsekvens av att de emitterade rättigheterna är av olika slag. 
En nyemission av ak1ier till de förutvarande akticiigarna innehär in1e 
n~igon överföring av värde från holaget till aktieägarna. En emission av 
skuldchrev till aktieägarna kan emellertid, beroende p;I lånevillkoren. in
nebiira en förmögenhctsöverföring från bolaget till aktieägarna. Nuvärdet 
av denna formögenhetsöverföring återspeglas då i det värde som uppkom
mer p[i företrädesrätten. Riksskattcverket har i det nämnda förhandsbe
skedet tagil ställning för att beskatta en sådan förmögenhetsöverforing vid 
cmissionstillfiillct. Riksskatteverkct har därvid ansett att en uppdelning av 
företrädesrätten å ena sidan och den i skuldebrevet ingående konverte
ringsrätten å den andra sidan inte var praktisk\ möjlig varför hela värdet av 
fordringsrätten hänfördes till utdelning. 

Av intresse är att riksskattcvcrkcts ställningstagande till frågan om 
utdclningsbeskattning således grundar sig på det konvertibla skuldebrevets 
egenskap av i huvudsak fordringsrätt. 

Realisationsvinstbeskattningen av konvertibla skuldebrev bör enligt or
ganisationens uppfattning styras av denna egenskap. 

Sn•rit-:es akricsparares rik-'fi."irhund anför: 

Nu föreliggande förslag till förändring av reavinstbeskattningen på kon
vertihla skuldebrev kan tyckas ge en god strömlinjeformning av beskatt
ningen i förhiillande till aktier. Förslaget kan uppfattas positivt av dem som 
gör frekvt:nta affärer på börsen, liksom av aktiva kapitalförvaltare, rådgi
vare och fondkommissionärer. 

Vårt förbund har emellertid också cl! stort antal medlemmar, som i de 
konvertibla skuldebreven med deras annorlunda skattt:form har ett place
ringsalternativ av tilltalande slag. Den längre bindningstiden uppvägs för 
dessa människor mer än väl av förmånen att inte bli beskattad efter fem år. 

Tar man hort möjligheten till skattefrihet vid för~äljningar efter fem år, 
kan konvcrtihlerna enligt Aktiespararnas sätt att se antas förlora i intresse 
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som placeringsform, dvs marknaden krymper ytterligare. Kombinationen 
av hög utdelning. som beskattas fullt ovanpå arbetsinkomster och allts:i 
lämnar mycket litet kvar, och en mindre förm{mfig n:avinsthcskattning far 
denna effekt för privatpersoner. 

Ur, de emitterande företagens synvinkel bör en förändring av beskatt
ningsformen innebära att man blir nödsakad att betala högre ränta, vilket 
milste uppfattas som negativt för företagens intressenter. 

Sll/0-Fami!ilfiireragcn anser vidare att ett genomförande av förslaget 

under alla oms!Ltndigheter bör anstå till dess regeringsriitten avgjort dc 

aktuella förhandsbeskedsmalen. Organisationen t"ramhflller att det intt: kan 

utölutas att regeringsrättens besked medför att särskild lagstiftning inte 

behövs. Om regeringsriitten skulle fastslå de principer som angivits av 

riksskatteverket borde en lagreglering i s:ldant fall rikta in sig på den 

proportioneringsmetod som i förhandsbeskeden medfört att utdelningsbc

skattning överhuvtH.ltaget kommit i fråga. 

Även Svenska ha11~(örc11i11gn1 och S1•erigl'.\ ind11.1·1r(t'iirb1111d anser att 

någon lagstiftning inte bör ske i avvaktan på att de aktuella förhandsbeske

den avgörs. Organisationerna anför: 

Förslaget att konvertibla skuldebrev. såvitt avser reavinstbeskattning
en. skall jämställas med aktier är. vilket kommitten också framhåller. 
endast en dellösning i syfte att undvika en oklarhet som för niirvarande 
råder. Det konvertibla skuldebrevet torde alltså i andra sammanhang -
t ex i fråga om förmögcnhetsbeskattning och beskattning vid utdelning och 
utskiftning i aktiebolag - böra behandlas inte som aktier utan liksom 
tidigare enligt de regler som gäller för vanliga skuldebrev. Detta är enligt 
organisationernas mening olyckligt. Flera andra oklarheter råder vad gäller 
den skattemässiga behandlingen av konvertibla skuldebrev. En fråga avser 
förluster som kan uppkomma vid betalningsinställelse eller konkurs. En 
annan fråga gäller konvertibla skuldebrev i fastighctsförvaltande bolag. där 
aktierna för ägarna utgör oms~ittningstillgångar. Skall i sådant fall även 
konvertiblerna behandlas som omsättningstillgangar'? En ytterligare fråga 
gäller konvertiblernas skattemässiga behandling i det nyligen framlagda 
förslaget om vinstdelningsskatt. 

:\ven om det finns anledning att skapa klarhet också i bl a nyssnämnda 
frf1gor. anser organisationerna att den av kommitten gjorda avgränsningen 
av problemet med hänsyn till omständigheterna är lämpligt vald som grund 
för mara lagstiftningsåtgärder. 

Organisationerna vill dock framhålla att frågan huruvida lagstiftning nu 
hör ske ännu hör hållas öppen. Som redan nämnts föranleds kommittens 
förslag av ett par förhandsbesked från riksskatteverkets rättsnämnd. Be
skeden har lett till. vilket också kommitten påpekar. att företagen avstår 
från att emittera konverteringslån. Om regeringsrätten efter prövning av 
förhandsbeskeden skulle besluta att inte undanröja desamma. är det enligt 
organisationernas mening angeläget att kommittens förslag genomförs om
gående. Skulle å andra sidan regeringsrätten besluta att undanröja för
handsbeskeden. saknas motiv för att nu genomföra kommittens förslag. 
Lagstiftningen bör då i stället inriktas på den mer övergripande anpassning 
i fråga om beskattning av obligationer och optionsrätter som kommitten 
avser att fortsätta sitt arbete med. 
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70R framhåller motsatt uppfattning och anför: 

TOR delar uppfattningen att det är mycket viiscntligt att enkla regler 
till skapas för beskattningsfrågor vid konvertibla skuldebrev. Som linansi
eringsform får sadana skuldebrev anses som mycket betydelsefulla. Enligt 
TOR: s mening finns därför anledning att - oavsett vad rcgcringsrätten 
kommer till för stiillningstagande i de understiillda fr;igorna - kapitalvinst
kommittcns förslag blir föremål för lagstiftning. 

Stockl1c1!111s fimdhiirs .. 'frcnska jimdlza11dlar1'.(iire11inge11 och S\'l·riges 

fiirrningshankcrs ./i)r/Jund beklagar att förslaget inte omfattar även op

tionslån. 

Si·erigcs _l()rl'ni11gsha11kcr.1· .f("irh1111d anför: 

Del föreliggande lagförslaget omfattar blott rena konvertibla skuldebrev. 
Emellertid utges också konvertibler med diirtill knutna optionsrätter samt 
rena optionslån. Rättsläget för sildana lån är ocksii det oklart. vilket bl a 
visat sig i att tlera !fin dragits tillbaka. Det iir beklagligt att förslaget inte 
kunnat omfatta alla de aktuella finansieringsformerna. Frågan är om det 
inte hade varit bättre att vänta med att liimna ett förslag till dess hela frågan 
hade kunnat behandlas. Ansftgs saken inte kunna vänta, borde någon form 
av tillfällig lösning ha kunnat införas. 

RSV tar upp frågan om vilka konvertibla skuldebrev som bör omfattas 

av en lagstiftning och anför: 

De konvertibla skuldebreven har blivit föremål för civilrättslig reglering i 
aktiebolagslagen. I och för sig torde hinder dock inte föreligga att utforma 
de konvertibla skuldebreven så att de kan konverteras även mol annat iin 
aktier.tex. andelar i handelsbolag. 

Emellertid avser kommittens förslag uppenbarligen endast konvertibla 
skuldebrev. som kan konverteras mot aktier. För tydlighetens skull och för 
undvikande av ej förutsedda effekter. anser RSV d~irför att det i 35 § 3 
mom kommunalskattelagen (KL) uttryckligen bör anges att med konver
tibla skuldebrev avses skuldebrev enligt 5 kap I * aktiebolagslagen. 

Vidare anser RSV alt konvertibla skuldebrev som utges av sådana 
bostadsaktiebolag som avses i 24 s 3 mom KL uttryckligen bör undantas i 
35 § 3 mom KL. 

Skuldebreven kan utformas så att konverteringssyftet skjuts i bakgrun
den så att de därigenom mer liknar obligationer. Utges de till underpris 
utlöser de enligt nuvarande regler utdclningsbeskattning. Genom de före
slagna reglerna utlöses beskattning först vid försäljning enligt realisations
vinst reglerna. RSV vill peka pä att det härigenom kan uppstå opåkallad 
skattelättnad. 
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2 Anskaffningskostnad 

Uin.1.1tyrel.1e11 i Giitcborgs och Bohu.1 /iin anför: 

Av förcnklingsskiil föreshlr kommillcn all anskaffningskostnaden för ett 
skuldchrev som tecknats av en aktieägare med stöd av företrädesriitt på 
grund av tidigare aktieinnehav skall anses motsvara endast den likvid som 
erlagts vid emissionen. Detta inneb~ir att avsteg från nuvarande regler som 
gäller vid nyemission av aktier, vilka innebär all även en del av den 
ursprungliga aktiens förvärvspris skall inräknas i anskaffningskostnaden 
för den nytecknade aktien. Med hiinsyn till kravet p<°1 enkelhet i reglerna är 
kommittens förslag på denna punkt befogat. 

TOR anför: 

Vidare föreslär kommitten att anskaffningskostnader för konvertibla 
skuldebrev - i förekommande fall sådant skuldebrev jämte optionsbevis -
skall i det fall den förvärvats med stöd av foretriidesrätt på grund av 
aktieinnehav anses motsvara vad som erlagts vid emissionen. Enligt 
TOR: s mening talar eftersträvad enkelhet för en sådan lösning. 

S1·1'nska banMiJrcningen och Sveriges industri(iirbund anför: 

En svårighet är förknippad med reavinstberiikningen. främst i fråga om 
den s k genomsnittsberäkningen beträffande äldre aktier. Beräkningarna 
blir inte siillan ytterst komplicerade om ett nertal köp och försäljningar har 
skett eller om emissioner har förekommit. Dessa svårigheter blir sannolikt 
inte mindre om hänsyn dessutom skall tas till köp och försäljningar av 
konvertibla obligationer. Svårigheterna uppkommer framför allt om den 
skattskyldige hade har sålt och konverterat skuldebrev av samma slag. 
Skall i siidant fall vid beräkningen av ingångsvärdet på de aktier som 
erhållits genom konverteringen även beaktas att en del av anskaffnings vär
det kan ha konsumerats vid en tidigare försäljning av konvertibler'? Denna 
situation intriiffar om schablonregeln <25 o/c försäljningssumman) används 
vid reavinstbeskattningen av konvertiblerna. Det finns därför ett starkt 
intresse av att reavinstreglerna se> över och utformas på sådant sätt att 
beräkningarna inte blir onödigt betungande. 

3 Upplupen ränta 

Ett flertal remissinstanser har yttrat sig beträffande förslaget att upplu

pen ränta pa ell konvertibelt skuldebrev skall ingå som en del av realisa

tionsvinsten. 

Giita hm Tält, allmiinna po1sion.1.fimdcns f)iirde .fimdstyre/se, /iinsstvrcl

scrna i Siidcrmanlands. Kronohcrg.1 samt Giitcborg.1 och Bolws /iin, Svai

ges .f("ircningsbankcrs fi'irhund och TOR tillstyrker förslaget. 
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Gii111 ho1nit1 anför: 

Honiitten har frän civilrtittsliga och lagtekniska synrunkter inte funnit 
anledning till erinran mot förslaget. Förslaget rörande heskattning av urp
lupen ranta :1 konvertib.:h skuldebrev aktualiserar cm.:llertid. om det ge
nomföres. friigan om 19 och 20 ~~ körlagen bör ändra' s~i att de bringas i 
överensstämmelse med vad som di'1 kan anras bli hamklsbruk. Detta torde 
fri överv~igas i det arhete som hedrivs i justitiedepartementet med en ny 
köplag. 

A Il mii 1111a p1·11.\'i1J11.1:fi11u/c 11.1· .f.jä rJ1· j( 11ull1rrdi·1 · anför: 

I fråga om behandlingen av räntan pil konvertihla skuldebrev ansluter 
fondstyr.:lsen sig till kommillemajoriteten. Med hänsyn till iinskemfalct om 
likformighd med aktier anser fondstyrelsen allts[1 all upplupen ränta fran 
~enaste ränteutbetalning bör ingil som en del av realisationsvinstbeskatt
ningen medan ränta i övrigt beskattas som inkomst av kapital. 

Liinssrvrclscn i Södcmw11/ands hm anför: 

När det gäller upplupen ränta vid överlätelse av skuldehrev kan disku
teras om räntan skall beskattas som löpande inkomst eller som en del av 
köpeskillingen. Kommitten föreslär det senare alternativet, framför allt för 
att få överensstämmelse med aktievinstreglerna ("upplupen utdelning"). 
Länsstyrelsen kan i princip ansluta sig till denna bedömning. men befarar 
att regeln kan vålla problem vid tilliimpningen. t ex genom att köpare av 
skuldehrev yrkar avdrag på en g[mg för räntan. Om förslaget genomfors 
bör det enligt länsstyrelsens mening föreskrivas all det skall framgå av 
avräkningsnotan att räntan endast får beaktas vid heräkning av realisa
tionsvinst. 

Liinsstyrelse11 i Kro11obergs lii11 anför: 

Civilrättsliga skäl kan visserligen anföras för en annorlunda hchandling 
av upplupna räntor men ur enkelhetssynpunkt är förslaget all föredra. 

S1·criges före11i11gsha11kcrs förbund anför: 

I och för sig kan det tyckas felaktigt att upplupen ränta skall hehandlas 
som en del av köpeskillingen vid överlåtelse men inte heller i denna del vill 
SFF motsätta sig kommittens förslag. Den skattskyldige har ju som regel 
möjlighet att själv avgöra om ersättning for ränta skattemässigt skall be
handlas som ränta eller som realisationsvinst genom sin möjlighet att välja 
överlåtelsetidpunkt. 

Uinsstyrclscn i Jiimllands liin. LO och TCO avstyrker förslaget. 

Uin.1.rtyrc/s('ll i Jämtlands liin anför: 

Följande skäl talar mot att upplupen ränta skall ing{i i rcalisationsvinst
beräkningen. 
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I. Köplagt:ns bestämmelser åliigger köparen av el! konvt:rtibelt skulde
hrev alt särskilt betala upplupen ränta utöver vad han erlägger for skulde
brevet. 

~- Att i princip tilliimpa aktievinstreglerna på konvertibla skuldehrev 
innebär inte att nfrgot regelsystem behövt:r iindras. Enhetliga regler för 
realisationsvinstheskattning av likartad t:gendom innehär i stället en fi.ir
cnkling och är dessutom ur rätt visesynpunkt tilltalande. Att realisations
vinstbeskatta upplupen riinta innebär emellertid avsteg från principen att 
ränta som inte härleds till viss verksamhet skall heskattas under inkomst
slaget kapital. Riintan skulle dessutom hcskattas olika heroendc pä om den 
erht1lls i samhand med försäljning av skuldebrevet eller annars. En sådan 
regel skulle enligt länsstyrelsen~ mening komplicera tillämpningt:n av skat
tebestämmelserna. 

3. Möjligheter i.ippnas till inte önskvärda skatteplaneringsåtgärder. 
Aven om i heskattningshänseende största möjliga likformighet mellan 

konvertibla skuldebrev och aktier bör eftersträvas. anser Wnsstyrelsen. på 
grund av det ovan anförda. att övervägande skäl för närvarande talar mot 
att ersättning för upplupen riinta skall ingå i realisationsvinsthcriikningen. 

LO anför: 

Den föreslagna skatte behandlingen avviker från den vedertagna beskatt
ningen av ränteinkomster vilket ger oacceptabla möjligheter att omvandla 
högbeskattade inkomster till 1<1gbeskattade kapitalvinster. 

TCO anför: 
Oaktat strävandena att jämställa behandlingen av konvertibla skulde

brev med aktier sf1 menar TCO att man inte kan behandla den ränta som 
det det fakto är fråga om för de konvertihla skuldebrt:ven på annat siitt och 
därtill gynnsammare än övriga räntor. Att del av den evenwella värde
stegring som en aktie uppvisar kan vara beroende av att en utdelning är 
förestaende som också rätteligen horde heskattas ~om inkomst av kapital 
innebär ändå inte att full jämförbarhct råder med förhållanden för de 
konvertibla skuldebreven. Den främsta skillnaden är att skuldebrevets 
avkastning är på förhand bestämd och därmed klart avskiljbar från värde
papprets eventuella prisstegring. Detta förhållande gäller inte för aktier. 

4 Övergångsbestämmelsen 

Förslaget om särskild övergirngsbestämmelse för de konvertibla skulde

brev som vid ikraftträdandet innehafts i fem år eller mer har fått ett blandat 

mottagande. 

S1·enska hankförcningen. S1·eriges industrUi"irh11nd, S1·crigts aktiespa

rares riksförbund och S\·eriges _fi'ireningshankers fiirh1111d förordar en ut

vidgad övergångsbestämmelst:. 
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.'frenska bankfi'irl'11i11ge11 och S1·ail:{e.1· i11d11strifi'ir/m11d anför: 

:\ v förslaget till övergiingbestiimmelser framg<ir att anskaffningsvi:irdet 
för konvertihlcr som vid utgiingen av [ir 1983 innehafts i fem iir eller mer 
alternativt far best:immas efter det skattepliktiga förmögenhetsviirdet vid 
1984 års taxering. I fråga om konvertibler ~om inte iir börsnoterade upp
kommer frågan om vilket värde som skall ligga till grund för bestämmande 
av ingängsvilrdet. Varken av förslaget eller av gällande lagstiftning i övrigt 
framgår hur sitdana konvertihler skall värderas. Kommitlcn synes emeller
tid i <;itt förslag ha utgföt från att konvertibler skall tas upp till marknads
viirdet. En sädan övergångsregel medför emellertid stora praktiska värde
ringsproblem. Enligt organisationernas mening hör diirför övergångsregeln 
utformas så att för konvertibler som vid utgången av år 1983 har innehafts 
fem f1r eller lilngre skall aldre regler tillämpas. Om konvertihlerna byts ut 
mot aktier bör de inbytta aktiernas ingiingsvärde beriiknas med ledning av 
konvertiblernas beräknade marknadsvärJe vid utgången av år 1983. 

S1·uif!t'.I' aktiesparares rik1:fi'irh11nd anför: 

Redan under remisstiden har många mindre innehavare av konvertibler 
vänt sig till Aktiespararna ang<lemlc de försämrade villkor, som kan kom
ma att gälla för skuldebrev som innehavts fyra år men inte fem år eller som 
innehavts tre år eller kortare tid med avsikten att behållas över femårs
grilnsen. 

Sådana skuldebrev har utgivits av företagen och köpts vid utgivningen 
eller i öppna marknaden under vissa i lag fastställda förutsättningar. Det är 
inte rimligt att en rättstat som Sverige retroaktivt skall förändra förutsätt
ningarna. Diirför behövs övergångsbestämmelser, om det är så att kapital
vinstkommittcns förslag genomförs. 

Aktiespararna anser därför att bestämmelsen på sidan 35 i utredningens 
förslag iindras till "Har en skattskyldig vid utgangen av år 1983 innehaft ett 
konvertibelt skuldebrev i fyra (fem enligt förslaget) år eller mer far han - i 
stället för det vederlag som erlagts vid förvärvet av skuldebrevet - vid 
beräkning av realisationsvinst eller realisationsförlust som anskaffnings
kostnad uppta det värde till vilket skuldebrevet skolat upptas i allmän 
självdeklaration för fysisk person per den 31december1983." 

Dessutom anser Aktiespararna att, om kapitalvinstkommittens förslag 
genomförs. skall för konvertibla skuldebrev som inköpts under tiden fram 
till dess ny lagstiftning införs. innehavarna ha möjlighet att tillämpa hittills 
gällande beskattningsregler. 

S reriges j('ircnint:shankers fårhund anför: 

Endast på ett par punkter vill SFF föreslå en annan lösning. I övergångs
reglerna föreskrivs att skattskyldig, som vid utgången av år 1983 innehaft 
ett konvertibelt skuldebrev i fem år eller mer, får som anskaffningskostnad 
uppta det värde till vilket skuldebrev skolat upptas i allmiin självdeklara
tion per den 31 december 1983. SFF menar att denna regel bör utvidgas till 
att gälla också den som av annat skäl kunnat sälja konvertibelt skuldebrev 
under 1983 utan att skattskyldighet för eventuell vinst förelegat. Skattefri
het föreligger hetriiffande konvertibla skuldebrev. som förvärvats t ex 
genom gåva från annan än närstående eller genom arv. 
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Ui11sstvrelsn1 i Jii111tla11J.1 lii11. som rramfor ett alternativt förslag till 

överg:!ngsbcstämmelse. anför: 

Föri.:slagna best~immclser kan för el! obegriinsat antal är framöver kom
plicera beräkningen av anskaffningskostnaden för ett konvertibelt skulde
brev. Kommittens förslag att den viirdestegring som kunnat realiseras 
skattefritt före ikrafttr~idandet skall undantagas friin beskattning är också i 
jiimförelsc med tidigare Ö\'ag[ingar till evig realisalionsvinstbeskattning 
generö\t. För den som inehaft skuldebrevet i fyra men mindre iin fem itr 
blir det dock en omedelbar skatteskilrpning. 

För att undvika till:impningssvårigheter tK"h då länsstyrelsen. även om 
förslaget är tilltalande. inte finner det särskilt angeläget med s<l lilngtg<'ten
de iiverg{!ngsbt:stiimmclscr med hänsyn till den förhållandevis gynnsamma 
aktievinstbeskattningen. bör det enligt länsstyrelsens mening överviigas 
att tidsbegriinsa tilliimpningcn av övergångsbestämmelserna till förslagsvis 
ett i1r. Besliimmelsen skulle därvid kunna utformas på så sätt att vinsten på 
skuldebrev som säljs inom ett år från övergången och som vid övergången 
innehafts i fyra i-ir förslagsvis beskattas till 20 "( och vinsten pf1 sådana 
skuldebrev som vid övergängen innhafts i frm är eller mer och som säljs 
inom ett iir därefter beskattas till IOSi>. Härigenom skulle skälig avvägning 
åstadkommas mellan kravet på enkla tillämpningsbestämmelser och en 
lindring av de tillbakaverkande effekterna av den skärpta realisationsvinst
beskattningen. 

Liinssryrelserna i Siidaman/ands samt Görehorgs och Bohus län av

styrker förslaget i denna del. 

Länsstyrelsen i SiidermanlanJs län anför: 

Kommitten har vidare föreslagit eo övergångsregel som tar sikte på 
s{1dana konvertibla skuldebrev. som vid ikrafttriidandet innehafts i fem år 
eller mer. och som därför enligt nuvarande regler kunnat avyttras skatte
fritt. Vid tidigare liknande ;fodringar av reavinstbeskattningen har över
gångsregler inte utfärdats. Länsstyrelsen ifr<°1gasätter därför behovet av 
den föreslagna regeln. eftersom den medför praktiska olägenheter. Bl a blir 
det nödviindigt att för lång tid framåt ha särskilda deklarationsvärden 
tillgängliga för det relativt begränsade antalet fall som regeln kan bli 
tillämplig på. 

Länsstyrelsen i Ciötehorgs och Bohus liin anför: 

Länsstyrelsen ifrågasätter om det är lämpligt cl la ens önskviirt att införa 
särskilda övergångsbestämmelser. För icke börsnoterade konvertibla skul
debrev kan utredningssvårigheter föreligga att vid en försäljning hingt efter 
anskaffningstidpunkten bestämma förmögenhetsvärdet vid utgången av år 
1983. Börskurserna för konvertibla skuldebrev vid denna tidpunkt måste 
vidare hi11las aktuella vid varje deklarationstillfälle. Hiirtill kommer att 
efter det att några är förflutit sannolikt blir fräga om ett relativt fåtal 
skattskyldiga som kan tänkas komma att tillämpa övcrgängsreglerna ifrå
ga. Som kommitten framhållit har dessutom evig realisationsvinstbeskatt
ning införts tidigare för såviil aktier som fastigheter utan några särskilda 
övergångsregler. Även forenklingsskäl talar för att några övergiingsregler 
inte införs. 
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Bilaga 3 

Sammanställning av remissyttranden över promemorian 
(Ds Fi 1984:24) Reavinst på optionslån 

Remissinstanserna 

Efter remiss har yttranden iiver för~lagen i promemorian avgivits av 

riksskatteverket !RSV ), Göta hovrätt. kammarriittcrna i Stockholm och 

Jönköping. liinsstyrelserna i Stockhlllms. Södermanlands. Kronobergs. 

Malmiihus, Göteborgs och Bohus samt famtlands liin. bankinspektionen. 

riksgiildskontoret, allmiinna pensionsfondens fjärde fondstyrelse. Stock

holms fondbörs. Aktiefriirnjandet. föreningen auktorisaade revisorer 

(FAR), Landsorganisationen i Sverige (LO). Svensk industriförening, 

Svenska fondhandlareföreningen. Företagare förbundet (SFR ), Svenska 

OTC-föreningen, Svenska revisorssamfundet ( SRS l, Svenska sparbanks

föreningen. Sveriges aktiesparares riksförbund. Sveriges hantverks- och 

industriorganisation - Familjeföretagen (SHIO-Familjeföretagen). Nä

ringslivets skattedelegation, Taxeringsnämndsordförandenas riksförbund 

<TORl och Tjänstemännens centralorganisation ffCOl. 

Näringslivets skattedelegation har avgett sitt yttrande på uppdrag av 

Svenska arbetsgivareföreningen. Svenska bankforeningen. Svenska för

säkringsbolags riksförbund, Svenska handelskammareforhundet och Sve

riges industriförhund. I yttrandet har Post- och Kreditbanken. PK-banken. 

instämt. 

Svenska OTC-föreningcn har endast yttrat sig över den del av prome

morian som rör förmögenhetsbcskattningen. Svenska fondhandlareför

cningen har begriinsat sitt yttrande till frtigan om förslagets inverkan pil 

riskkapitalmarknaden. Mot riksg:ildskontorets yttrande har en minoritet 

omfattamk tre fullrniiktigcledamöter reserverat sig. 

Allmänna synpunkter 

Kommittens förslag har fatt ett i huvudsak gott moltagande av remissin

stanserna. Ingen av dem avstyrker förslaget helt. Den kritik som förekom

mer inriktas mestadels på detaljfr[1gor. 

Förslagen i promemorian tillstyrks helt eller bn111'1~ utan erinran av Göta 

hovriitt. kammarrätten i Jönköping. bn'istyrebcrna i Kronobergs och 

~falmöhu-; Hin. bankinspektionen. riksgäldsknntoret, allm~mna pensions

fondens ljiirde fondstyrelse. Stocholms fondbörs. LO. Svensk Jndustrifor

enmg, Sveföka Revisorssamfundet, Svenska sparbanksförcningcn och 

TCO. 

RS \' ifrågasätter örn det är liimpligt att nu lagreglera delta delområde 

och anför: 
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Den svenska kapitalmarknaden har under senare [1r ut vecklats på ett sätt 
som få personer har förutsett och en skattelagstiftning p~I området torde 
varä ofrånkomlig. De nya former som uppträtt p:i marknaden har frän 
civilrättslig synpunkt visat sig vara äV mycket sammansatt natur och det 
torde i dag vara för tidigt att ange vilka former utvecklingen under den 
niirmaste tiden kommer att ta. Man kan dock utan vidare påstå att civil
riittsliga regler lämnar utrymme för emissioner av vitt skilda innehiill och 
att det blir allt svårare att upprä1th<'1lla gränsdragningen mellan tillämpning
en av reglerna hetriiffande inkomst av kapital respektive realisationsvinst. 
- Mot denna bakgrund iir det viktigt att ett nytt lagförslag inte endast 
framstår såsom riktigt utan även medför att reglerna hlir möjliga alt pft ett 
liittillgängligt sätt tillämpa inte endast for myndigheterna utan även för de 
skattskyldiga, vilka bör ges rimliga möjligheter att överblicka sin skatte
mihsiga situation. Den stora allmänheten har redan idag svårigheter att se 
skillnaden mellan en inköpsrätt och en teckningsrätt till nyemission. De 
nya rätter som vuxit fram på kapitalmarknaden komplicerar bilden. - För 
beskattningsmyndigheternas del skulle ett genomförande av kommittens 
förslag medföra ett avsevärt merarbete. Förutom att tjänstemän på alla 
nivr1er måste sätta sig in i problematiken från såväl civilrättslig som skat
terättslig synpunkt framstår kontrollproblemen som om inte oöverstigliga 
sa i vart fall som ytterst svåra att hantera. Redan i dag medför gällande 
rättsläge i vissa hänseenden stor villrådighet på miinga håll och kraven på 
myndigheternas information på framförallt kapitalbeskattningens område 
ökar kraftigt. Det föreligger således ett starkt behov av enklare regler än de 
kommitten föreslagit. - Kommittens betänkande berör endast en del av 
dess uppdrag, varl'ör den fortsatta översynen kan komma att ske från 
delvis andra utgångspunkter med delvis andra resultat som följd. Den 
komplexitet som numera kommit att känneteckna värdepappcrsmarkna
den har medfört att ursprungligen tämligen strikta gränser kommit att 
suddas ut och rättsläget har i manga fall blivit osäkert. Det kan därför 
ifrågasättas om man vid införandet av nya realisationsvinstregler inte 
borde ha en samlad syn på hela realisationsvinstbeskattningen. 

Ett flertal remissinstanser framhåller dock behovet av lagstiftningsät

gärder. Vissa av dem kommenterar också förslaget ur helhetssynpunkt. 

Kammarrätten i Stockholm anför: 

Kammanätten delar kommittens uppfattning om behovet av lagreglering 
beträffande realisationsvinstbeskattningen av optionslånen. Det nu förelig
gamlc förslaget är i huvudsak konsekvent och redigt samt så enkelt som 
kan begäras med hänsyn till materians beskaffenhet. 

Kwnmarriirren i Jönköping anför: 

Det är en allvarlig brist i vårt :-.kattcsystem att regler saknas L'm den 
skattemässiga behandlingen av optionslan. Den behandling lfmen fått i 
rättspraxis har lett till att denna finansieringsform kommit att användas 
enbart diirfor att den varit förmånlig ur skattesynpunkt och inte därför att 
den varit motiverad från civilrättsliga utgångspunkter. Eftersom beskatt
ningen så långt möjligt hör vara neutral i förhållande till olika finansierings
former är detta självfallet otillfredsställande. - Kommittens nu framlagda 
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för-;lag iir grundat p;! att finansieringsformerna skali" utnyttjas av holagen i 
enlighet med de syften som ligger till grund för den civilrättsliga reglering
en av låneformen. Detta är en naturlig utgangspunkt. - Den genomgang 
k<>mmitten gör av de olika delproblemen iir sävitt kammarTätten har kun
nat finna grundlig. Kammarrätten kan inte heller rikta några väsentliga 
inviindningar mot de.: framlagda förslagen. De är sii klara och entydiga som 
man rimligtvis kan hegiira i v[irt invecklade skattesystem. 

l.ii11ss1_1.,.c/.1e11 i Srodro/ms liin anför: 

Länsstyrelsen finner det angeläget att regler skapas för realisationsvinst
heskattning av konvertibla skuldebrev. vinstandelslån och skuldebrev med 
optionsriitt till nyteckning av aktier. - Länsstyrelsen delar kommittens 
uppfactning att regeringsriittens överprövade förhandsbesked <RA 83 I: 77 
I och 2l medfört orimliga skatteförmancr då avdrag medgivits för fiktiva 
förluster. 

l.änsstyrl'lsen i Sr!Jermanland.1 län anför: 

Det far anses principiellt riktigt att utvidga aktievinstreglerna till att 
omfatta också optionslänen och länsstyrelsen biträder därför förslaget i 
denna del. Jämfört med vad som gäller nu uppnås större enhetlighet i 
regelsystemet och tillämpningen blir enklare. 

Ltlnssryrel.11'11 i Kronobergs /1i11 anför: 

Kommittens förslag att beskatta försäljning av optionsrätter. options
skuldebrev och företrädesrätter enligt samma regler som gäller för aktier 
synes logiskt och riktigt. Accepterar man denna lösning gäller det att skapa 
en praktiskt tillämpbar metod för vinstberäkning som samtidigt ger ett 
materiellt godtagbart resultat. Länsstyrelsen anser att kommittens förslag 
uppfyller dessa krav och tillstyrker diirför förslaget. 

l.iinsstyrelsen i Afalmölws /ii11 anför: 

Kommunalskattelagen saknar särskilda realisationsvinstrcgler för op
tionsl{1n och konvertibla skuldebrev. Gällande praxis leder inte till enhetlig 
vinstbeskattning. Därtill kommer att avdrag i visst fall medges för fiktiva 
förluster. Länsstyrelsen anser det därför angcUiget att vinstbeskattningen 
regleras genom uttr~'ckliga bestämmelser i kommunalskattelagen. - Kom
mittens förslag innebiir att nuvarande aktievinstrcgler i princip skall tilläm
pas p{1 optionslån och konvertibla skuldebrev. När avsteg från nuvarande 
praxis förcsliis såsom vid bestiimmandet av anskaffningsvärde för options
rätt och företrädesrätt vid en emission betingas detta av en striivan att nå 
enkelhet i tillämpningen. Länsstyrelsen finner kummittcns förslag viil äg
nat att liiggas till grund för lagstiftning. 

Uin.1styrclsc11 i Giil<'horgs och Bo/rus liin anför: 

Kapitalvinstkommitten konstaterar att det i skattelagstiftningen saknas 
realisations vinstregler för de nya finansieringsformer som till skapats under 
1970-talet. Beskattningen sker i dag p[i grundval av pra.xis som i huvudsak 
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urpkommil genom ell par regeringsriittsdomar under ilr 1983. Kommilkn 
anser att denna praxis leder till otillfredsställande resultat. Linsslyrelscn 
delar kommittens uppfaltning att nuvarande praxis i vissa fall leder till ett 
icke önskvärt n:sultat. Härtill kommer att flera fri1gor alltjiiml är oklara. 
Det iir därför hra all kommitten tagit upp heskattningsfrf1gorna kring de 
nya finansieringsformerna och föreslagit lagreglering av desamma. - En 
viigledande tanke vid all skat1clags1iftning måste dock vara att reglerna blir 
s~i enkla och Wta att tillämpa som möjligt. Det är tveksamt om de förslag 
som kommitten lilgger fram i bi:tiinkandet uppfyller rimliga krav pt1 enkel
het. Uinsstyrelscn tir medveten om att det iir ett komplici:rat omddc att 
lagreglera. Men fr{1gan är om inte kornmitten gått viil långt p[i vissa punk
ter. Man har strävat efter en perfektionism som knappast lorde vara rni.ijlig 
alt uppfylla vid tilliimpningen ute i det praktiska taxeringsarbetet. Även för 
de skalhkyldiga torde det i många fall bli sv{1rt all följa de invecklade 
regler som föreslils. Enligt liinsstyrclsens mening iir den nuvarande praxis 
som används på området avsevärt enklare att tillämpa och förstii iin de 
regler som kommitten föreslf1r. Detta innebär dock inte att länsstyrelsen 
stiiller sig avvisande till de framlagda förslagen. En lagreglering är önsk
värd och i vissa fall nödvändig. En avvägning bör dock ske mellan kravet 
pa teoretisk rättvisa och kravet pil enkelhet. - Kommitten säger all dess 
ställningstagande baseras på grundinställningen at\ de nya finansieringsfor
merna skall kunna utnyttjas av bolagen i enlighet med de syften som ligger 
till grund för den civilrättsliga regleringen av låneformerna utan att be
skattningskonsekvenserna hlir s[1dana alt aktieiigarna kan befaras inte vara 
beredda att delta i emissionen. Avsikten är ocks~t att försöka komma fram 
till sådana regler i delta avseende som gör bolagets val av lilneform sf1 litet 
heroende av heska1tningskonsekvenserna som möjligt. Detta miil kan dock 
enligt kommilten inte uppnås förrän vid den översyn av hela rcgelsystemet 
för realisationsvinstheskattning av viirdepapper snm kommitten enligt sina 
direktiv skall göra. Kommitten konstaterar att en stidan allmän översyn 
kan komma att leda till förslag som något avviker friln de som kommitten 
nu fn1mför och tidigare lämnat. - Detta uttalande iir ägnat att väcka oro. 
Enligt länsstyrelsens mening miiste det anses oliimpligt att nu införa regler. 
som dessutom kraftigt avviker fr~in hittills tiibrnrad praxis p;I omrftdet, för 
att inom en inte alltför lftng tidsrymd göra ändringar i desamma. En 
lagstiftning nu måste vara så väl genomr;inkl alt den inte behöver iindras 
inom översk;ldlig tid. - Uinsstyrelscn har sviirt att bedöma om kommit
tens förslag tillgodoser önskemålet att lagstiftningen s~1 litet som möjligt 
skall påverka företagens låneformer. Det iir inte uteslutet alt de framlagda 
förslagen i vissa delar kan komma att fungera som en slopplagstifning. En 
sådan m[1ste emellertid vara enkel. Att införa en omfattande och komplice
rad lagstiftning. vars enda syfte är all stoppa ett viss! förfarande, mä.;;te 
anses oliimpligt. Lagstiftningen komrliceras med ett omfattande regelsys
tem. som Jet i praktiken aldrig blir aktuellt att tillämpa. Tyvärr finns det 
exempel på sådan lagstiftning fr{in de senasti: <!ren. 

I rrnpllsitionen 1984/85: 97 föreslås en provisorisk lösning som innebär 
att en realisationsförlusl p~i grund av avyttring av optionsskulclebrev inte 
blir avdragsgill. Hiirigcnom blir det inte möjligt att emittera optionslim som 
löper med ränta understigande marknadsräntan. Detta innebär i sin tur att 
marknadsviirdel för ett si1dan1 skuldehrev inte kommer att understiga det 
nominella viirdet. Någon underkurs uppkommer inte och följdaktligen inte 
heller någon fiktiv rcalisationsförlust vid avyttring av optionsskuldehrev. 
Hela den prohlcmatik som föranlett utredningens förslag skulle med andra 
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ord kunna lösas genom att det provisoriska f1)rhude1 mot avdrag för reali
sationsförlust permanentas. Alternativt kan ett kvittningsflirbud införas 
som innebär att realisationsförlust p~i optionsskuldebrev endast for kvittas 
mot realisationsvinst på samma slags värdepapper. 

Riksgiildskontorct anför: 

Fullmiiktige finner kommittens förslag om beskattning av optionsl~m viil 
motiverade. Det gäller framförallt förslaget om anskaffningskostnadens 
fördelning p[1 skuldebrev och optionsrätt. Det löser problemet med den 
kvittningsmöjlighd som enligt giillande praxis uppkommer vid omedelbar 
avyttring av enbart skuldebrev. En s[idan utveckling ligger viil i linje med 
begriinsningen av kvittningsmöjligheterna p{1 premiemarknadens område. 
Vidare anser fullmäktige att kommitten löst griinsdragningen mellan kapi
talinkomst och kapitalvinst pä det enklaste och mest logiska siittet. Full
mäktige tillstyrker säledes kommittens förslag. 

Aktil'.friin(iandct anför: 

Aktiefrämjandet delar kommittens inkl reservanternas grunduppfattning 
att företagens val av finansieringsformer inte skall behöva styras av skat
teregler. Kommittens förslag innebär dock inget steg i denna riktning. 
Tvärtom. Företag finansieras med eget och främmande kapital. Det egna 
kapitalet består dels av vinstmedel, dels av aktiekapital. I dag skattediskri
mineras eget kapital i förhållande till främmande. Kostnaden för främman
de kapital är en avdragsgill kostnad för rörelsen medan motsvarande 
kostnad för eget kapital. t.ex. aktieutdelninr, iir belagd med holagsskatt. 
Detta försvårar niiringslivets konsoliderings-, utvecklings- och investe
ringsmöjligheter. Den hårda aktiebeskattningen, såväl i företags- som pla
cerarlcdet har medfört att man utvecklat andra aktieliknande finansierings
former med lägre skatt. Kommittens förslag innebär nu att skattereglerna 
för dessa skärps så att de jiimställs med aktier, vilket i och för sig kan vara 
motiverat. Därmed har man dock bara åstadkommit likställdhet inom den 
mest värdefulla. men hårdast beskattade formen av fliretagsfinansiering. 
Samtidigt har man totalt skärpt de stora olikheterna mellan finansiering 
genom friimmande och eget kapital. 

Föreningen auktoriserade rel'isorer anför: 

I likhet med kommitten anser FAR att ett aktiebolags val av finansi
eringsform bör vara så litet beroende av beskattningskonsekvenserna som 
möjligt. 

LO anför: 

LO anser att f.Jrslaget till skärpning av kapitalvinst- och förmögenhets
beskattningen av de s k optionslånen är skattepolitiskt motiverad. Det är 
speciellt angeläget att skatteflykten i form av handel med fiktiva förluster 
pt1 optionsrätter stoppas genom den föreslagna ändringen av reavinstreg
lerna. LO tillstyrker därför förslaget att i sin helhet tillämpa aktievinstreg
lerna för optionslånen samt att optionsrätter som omsätts pi1 marknaden i 
fortsiittningen förmögenhetsbeskattas. 

7 RiksJagrn 1984185. I suml. Nr 193 
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S1·e11.1ka fondlu111dlan:(iire11i11gc11 anför: 

Fondhandlareföreningen vill till en början framhålla att företagens möj
lighet att under de närmaste åren anskaffa riskvilligt kapital är av avgöran
de betydelse för det samlade näringslivets utveckling och tillviixt. Sett ur 
denna aspekt kan den nuvarande skattemässiga behandlingen a,· options
lån sägas ha varit till gagn för företagen och säkerligen starkt bidragit till 
den höga emissionsvolymen under 1984 där optionslån varit den helt 
dominerande finansieringsformen. Det kan å andra sidan inte bestridas att 
neutraliteten i beskattningshänseende mellan olika finansieringsformer 
torde ha rubbats gcnom den nu rådande praxisen pii skatteområdet ifriiga 
om optionslån. Fondhandlareföreningen kan därför för sin del instämma i 
kommittens principiella uttalande att ett aktiebolags val av finansierings
form bör vara så litet beroende av beskattningskonsekvenserna som möj
ligt. - När det gäller den närmare utformningen av kommittens förslag har 
uppmärksammats att vissa regcländringar verkar i skärpande riktning, tex 
fördelningen av emissionspriset och beskattningen av värdestegringen på 
optionsskuldebrev medan andra åter kan sägas verka i lindrande riktning, 
tex bcstämning av anskaffningstidpunkt. användningen av schablonregeln 
och 3 000-kronorsavdraget samt regeln om avdrag för en värdelös options
rätt. Den avvägning som inom kommitten skett i olika detaljfrågor synes 
lämplig. Skulle förändringar i skärpande riktning vidtas kan det ifrågasät
tas om optionslån i fortsättningen överhuvudtaget kan emitteras p[1 mark
naden. Redan de nu föreslagna reglerna kommer säkerligen att ha en stark 
återhållande effekt på företagens benägenhet att emittera optionslån. 

Fiiretagarcförfmndet anför: 

Vi delar i alla väsentliga hänseenden kommittens uppfattning och ställer 
oss därför bakom lagstiftning i enlighet med förslagen i betänkandet. 

Aktiespararnas rik.\förh11nd anför: 

Då skattelagstiftningen hittills saknat regler vad gäller beskattning av 
optionslån. optionsrätter och optioner, och då praxis inom området inte 
heller varit helt entydig, är det angeläget att skattelagstiftningen på detta 
omr[1de kompletteras. Aktiespararnas Riksförbund anser dock inte att 
kapitalvinstkommittens förslag till alla delar bör ligga till grund för denna 
lagstiftning. - Kommittens huvuduppgift kan sägas ha varit att hantera 
frågan om de s k "fiktiva" reaförluster. som placerare kunnat tillgodogöra 
sig vid kcknadct av nyutgivna optionslån. i det fall placeraren därefter sålt 
förlagslanebeviset och behållit optionsrätterna. Enligt kapitalvinstkommit
tens förslag skall den erlagda teckningslikviden fördelas mellan förlags
beviset och optionsrätterna på sådant sätt. att varken reaförlust eller 
reavinst uppkommer för placeraren i ovannämnda situation. Förbundet 
anser att denna lösning iir rimlig. Förbundet ifragasiitter dock en del av de 
argument som i betänkandet framförs för denna lösning. Kapitalvinstkom
mitten pastår att nuvarande system ·'uppmuntrar spekulation ... och ger 
upphov till '"handel med realisationsförluster". Man pekar vidare på den 
väldiga volym som utgivandet av optionslån fått under 1984. Kommittens 
främsta argument förefaller vara. att nuvarande system måste ändras där
för att det ger bolagen och placerarna alltför stora skattefördelar. Förbun
det anser att man även bör beakta ~kattereglernas praktiska konsekvenser. 
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Faktum är att möjligheten att ge ut optionslan enligt hittillsvarande n:gler 
pii flera sätt medfört positiva effekta fiir riskkapitalmarknaden. En sådan 
positiv effekt är att många investmentbolag. som tidigare på grund av den 
s k investmentbolagsrabatten inte kunnat göra vanliga nyemissioner, ge
nom optionslinen kunnat dra till sig nytt kapital. En annan positiv effekt 
är. att en helt ny marknad dvs optionsrättsmarknaden, genom dessa stora 
optionslån kunnat utvecklats betydligt både i omfattning och funktionsdug
lighet. Fal:it av 1984 års optionslån är således pf1 sikt stärkta balansräk
ningar hos börsföretagen Ol:h en bättre kapitalmarknad. Förhundct har 
svårt att se detta som något '"problem" som nödvändigtvis måste .. korri
geras ... 

SHJn-Fami/jefnretagen anför: 

Enligt SH 10-Familjeföretagens uppfattning bör ett företags val av finan
sieringsform vara så lite beroende av beskattningskonsekvenser som möj
ligt. Det är viktigt att skattereglerna utformas sa att de mindre företagens 
finansieringsmöjlighetcr underlättas. 

Niirings/i1·cts skattedelew11ion anför: 

Hittillsvarande skatteregler för behandling av optionslån har varit av 
utomordentligt stor betydelse för företagens kapitalanskaffning. Under 
1984 har sålunda riskvilligt kapital i storleksordningen 7 miljarder kronor 
tillförts näringslivet i samband med utgivande av emissionslån. Genom att 
riksdagen antog förslaget i regeringens proposition 1984/85: 97 att avdrag 
inte skall medges för realisationsförlustcr vid avyttring av optionsskulde
brev om beslut om utgivning av skuldebrevet fattats efter den 5 december 
1984 har ett mycket väsentligt incitament för att teckna skuldebrev för
svunnit flir presumtiva långivare. Företagens möjligheter att anskaffa risk
villigt kapital genom utgivande av optionslån har därför starkt beskurits. 
Kapitalvinstkommittens förslag innehåller åtgiirder som ytterligare för
sämrar för företagen att denna väg anskaffa erforderligt kapital. 

Trots detta anser sig skattedelegationen i stort kunna insHimma i de 
grundläggande principer som varit vägledande för kapitalvinstkommittens 
förslag. 

TCO anför: 

TCO tillstyrker utredningens förslag. Dessa ligger i linje med TCOs 
principiella uppfattning om vikten av vidgade skattebaser och rimligare 
fördelning av skatteuttaget mellan arbets- och kapitalinkomster. 

2 Emissionsprisets fördelning 

Kommittens förslag att unitens emissionspris skall fördelas så att skul

debrevet il.sätts sitt marknadsvärde och optionsriitten tillförs det resteran

de beloppet, (metod Cl. tillstyrks eller lämnas utan erinran av flertalet 

remissinstanser. Några remissinstanser förordar dock en proportionering 
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med ledning av skuldehrcvcts och optionsriittens resp. marknadsviirdcn 

(metod BI. Tv;i rcmissinstan<,er anser att nuvarande praxis I metod i\ l skall 

hiheh;\llas. 

RS\' och hi11sstyrc/se11 i .lii111tla11ds hin förordar anviindning av metod B. 

US\' a11.fi'ir: 

Kommitten har framfört tre olika metoder till grund för fördelning av 
cmissionspriset. Vid val av metod måste denna så nilra som möjligt ansluta 
sig till marknadens hedömningar. eftersom det annars uppstilr skevheter i 
relationen marknaden - teoretiskt pris med <itföljande inte önskvärda 
beskattningskonsekvenser. Den av kommitten angivna metod A kan diirför 
inte an;.es liimplig i detta sammanhang. - Enligt fast praxis inom skattertit
ten har värdchandlingars anskaffningskostnad i samband med emission 
bestämts med utg[ingspunkt i viirderelationcrna mellan marknadsviirdcna. 
Har sådana inte funnits under den aktuella tidsperioden har man utgått fr~m 
de första noteringarna på börsen eller motsvarande. Den tidsperiod som 
kunnat förflyta mellan emissionen o<.:h första noteringarna har i vissa fall 
uppgått till sex månader eller mera. Det har dock d?t varit under andra 
omständigh<:tcr när börskurserna inte varit så starkt fluktuerande som 
under de senaste åren. Då det här är fragan om en bevisviirdering har 
naturligen den nästkommande börskursen sitt största värde om den ligger 
nära i tiden och kursutvecklingen har varit jiimn. De rättsfall vari denna 
metod har tillämpats har varit av äldre datum o<.:h avsett andra förhållan
den än de som råder nu och som kan förväntas komma att gälla med ett 
alltmer stigande intresse för kapitalmarknaden. Det bevisvärde som en 
sådan metod har måste därför antas bli fagre än vad som hittills gällt. 
Metoden har dessutom den nackdelen att det kan komma att ta lång tid 
innan den första marknadsnoteringen görs. Vid transaktioner runt ett 
årsskifte måst<: många gfmger ett värde fastställas oaktat notering inte 
skett. Problemet i-ir dock inte nytt och RSV har i tidigare anvisningar om 
beskattningskonsekvenser i samband med Jtbyte av aktier utgått från ett 
beräknat marknadsvärde. I synpunkterna pft val av viird<:ringsmetod har 
RSV även v;igt in de praktiska förutsättningarna för tillämpning av dessa. 
- Vid val mellan metod B och C kan mot bakgrund av det tidigare anförda 
inte entydigt anges att den ena i ;;illa lägen kan anses ha fördelar framför 
den andra. Metod C har fördelen av att snabbt kunna tilliimpas och att man 
relativt säkert kan fastställa ett beräknat marknadsvärde. Metoden ger 
ocksf1 ett marknadsvärde som ligger rätt i tiden. Fördelarna med metod B 
ligger friimst däri att den bygger på ett etablerat system o<.:h att det finns en 
fast praxis att falla tillhaka på. Dessutom kan - vid emission av flera 
komponenter - man annars komma att tillämpa olika metoder. En för 
faststiillande av anskaffningsviirdet på skuldebrevet med utgångspunkt i 
marknads värdet o<.:h en annan som tar sikte på värderelationerna vid första 
noteringstillfället. Vad som talar starkt för metod B är att den iir fast 
etablerad iivcn inom andra omrt1den inom skatteriitten. Trots att metod C 
kan anses mer rättvisande, vill RSV understryka principen om enhetlighet 
inom beskattningsområdet och anser diirfi.ir att övervägande skäl talar för 
metod B. 
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/,iinsstyrdsen i Jii111tlands liin anför: 

Metod A (=nuvarande rättsläge) har avvi.,,ats av kommitten d:i del inte 
kan anses vara rikligt alt hävda alt optionsriitten förvärvats utan kostnad. 
Linsstyrelscn ansluter sig till detta ställningstagande d~i nuvarande riitts
praxis att medge avdrag för fiktiva realisationsförluster vid avytlring av 
skuldebrevd måste anses stötande. - Kommitten har lämnat en redogö
relse för fördelar llCh nackdelar med metoderna B och C samt slutligen 
stannat för att föreslt1 att emissionspriset fördelas enligt metod C. Linssty
relscn finner inte att kommittens argument för metod C är övertygande. -
Metod B innebi1r att anskaffningskostnaden fördelas p:I skuldebrevet och 
optionsrätten med ledning av viirderclationen mellan dessa papper niir de 
kommit ut i marknaden. Inom skatterätten anviinds denna metod vid 
fördelning av gemensam köpeskilling på olika delvärden. De skatteriit!sliga 
reglerna är sammantagna mycket komplicerade. Länsstyrelsen anser att 
man inte inom skatterätten utan mycket starka skäl bör införa ytterligare 
en fördelningsmctod vid gemensam köpeskilling. Klimmitten kan inll' 
anses ha anfört stidant skäl för sitt ställningstagande. Kommitten har 
anfört att emissionspriset vanligtvis sätts under marknadsvärdet för unitcn 
(skuldebrev + optionsriitl). Kommitten anser alt underpriset i sin helhet 
skall hänföras till optionsrätten. Länsstyrelsen anser att detta ställningsta
gande är tveksamt. En emission till underkurs av skuldebrev innebär i 
princip att aktieägaren erhåller utdclningsinkomst med skillnad mellan 
marknadsvärdet och emissionspriset. Kommittens förslag skulle i flertalet 
fall innebära att underpriset endast beskattas till 40 ~::r. då det kan förutsät
tas att innehavstiden för optionsrätten i normalfallet övcr:,tiger två år. 
Sdrnblonregeln vid beräkning av anskaffningsvärde kan även medföra att 
underpriset inte beskattas. Om optionslän emitteras till underkurs anser 
länsstyrelsen det vara mera riktigt att underkursen fördelas mellan skulde
brevet och optionsrättcn. - Vid bedömning av fördelar och nackdelar 
mellan metoderna B och C anser liinsstyrelsen att metod B är att föredra i 
förhållande till metod C. 

Uinsstyrdsen ger iiven förslag till en alternativ regel och anför: 

I prop. 1984/85: 97 föresl[1s som provisorisk lösning att avdrag e.i medges 
för realisationsförlust vid avyttring av ett optionsskuldebrcv. Optionslånet 
består av skuldebrev och optionsrätt. Skuldebrevet iir värdemässigt den 
dominerande delen. Om räntesatsen pt1 skuldebrevet ligger under gällande 
marknadsriinta vid emissionstillfället blir marknadsvärdet på skuldebrevet 
lägre än skuldebrevets nominella värde. Länsstyrelsen ifd1gasätter om 
sakliga marknadsmässiga eller företagsekonomiska skäl finns för att utge 
skuldebrev till lägre riinta än gällande marknadsränta. S:idana emissioner 
synes huvudsakligen ha skett av skatteskäl. Med hänsyn härtill kan ifråga
sättas om inte den kommande lagstiftningen kan utvecklas från den i prop. 
1984/85: 97 föreslagna provisoriska "stoppregeln"'. Den föreslagna 
"stopprcglen"' kan ändras på så sätt att avdrag ej medges för realisations
förlustcr vid avyttring av ett optionsskuldebrev om optionsskuldebrevet 
utgctls till lägre ränta iin marknadsriintan vid cmissionstillfallct. Någon 
svårighet att fastställa marknadsräntan torde inte föreligga. En sådan 
··stoppregel"' skulle troligtvis hindra utgivning av optionslan till lagre ranta 
än marknadsriinta. 
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TOR anför: 

Kommitten har visat på tre metoder för ber~\kning av viirdet på options
skuldebrev och optionsrätten. TOR anser att ur principiell synpunkt en 
fördelning av emissionspriset mellan komponenterna efter deras verkliga 
värde vore en riktigare lösning. Med hänsyn emellertid till svårigheter att 
fastställa ett rättvisande marknadsvärde pii optionsrätten anser TOR den 
föreslagna lösningen fullt godtagbar. Det är vidare väsentligt att den på 
optionsskuldebrevet belöpande delen av emissionspriset fastställs förhål
landevis snabbt. Denna del torde i flertalet fall kunna beräknas med hiin
syn till ränta och löptid, då dessa faktorer torde vara vägledande även för 
marknaden. Enligt TOR: s mening är det värdefullt om beloppet kan fast
ställas bindande genom en föreskrift av RSV. 

Endast en remissinstans, länsstyrelsen i Götehorgs och Bohus /iin, för

ordar direkt att nuvarande praxis skall kodifieras. 

Liinsstyrelsen anför: 

Kommitten redovisar tre olika metoder för fördelning av anskaffnings
kostnaden mellan skuldebrevet och optionsrätten. Metod A som innebär 
att hela likviden läggs på skuldebrevet och att optionsbeviset anses förvär
vat utan kostnad har, som kommitten anfört, den fördelen att den är enkel 
att tillämpa. Den överensstämmer också med den praxis som regeringsrät
ten tillämpat i de aktuella domarna under år 1983. Den leder emellertid till 
icke önskvärda skattefördelar. Som länsstyrelsen visat kan man emellertid 
komma till rätta härmed genom en enkel regel om kvittningsförbud liknan
de den som föreslås i proposition 1984/85: 97 som en provisorisk lösning. 
Om ett permanent kvittningsförbud införes, kan metod A tillåtas även i 
fortsättningen. Den är överlägsen övriga metoder när det gäller enkelhet. 
Länsstyrelsen förordar en sådan lösning före införandet av fördelnings
regler enligt någon av metoderna B eller C. - Kommitten förordar för sin 
del metod C som innebär att så stor del av anskaffningskostnaden får anses 
belöpa på skuldebrevet som det värde detta papper kommer att åsättas då 
ett rättvisande värde finns i marknaden. Skillnaden mellan anskaffnings
kostnaden och skuldebrevets marknadsvärde anses då belöpa på options
rätten. Denna metod garanterar att skuldebrevet inte kan säljas med av
dragsgill realisationsförlust. Från denna synpunkt är den att föredraga 
framför de andra metoderna. Länsstyrelsen anser dock att metod B. som 
innebär en fördelning av anskaffningskostnaden på skuldebrevet och op
tionsrätten med ledning av värderelationen mellan dessa papper när de 
kommit ut på marknaden, som mera rättvis. Metoden används inom skat
terätten vid fördelning av gemensam köpeskilling på olika delvärden. För
enklingsskäl talar för att man så långt möjligt bör anknyta till regler som 
redan finns inom skatterätten. Enligt länsstyrelsens mening bör man inte 
utan mycket starka skäl införa ännu en metod för fördelning av gemensam 
köpeskilling. Kommitten har inte visat att sådana skäl finns. Man säger 
endast att man vid "en samlad bedömning" stannat för att emissionsprisct 
bör fördelas enligt metod C. Vilken metod man väljer är för övrigt i första 
hand beroende på vilket resultat man vill uppnå med lagstiftningen. Läns
styrelsen anser att metod B ger ett från taxeringssynpunkt godtagbart 
resultat. Metoderna B och C leder emellertid till en onödigt komplicerad 
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lagstiftning. Den enklaste lösningen iir metod A kombination med ett 
k vit tningsförbud. 

Fr~igan om hur skuldebrevets marknads värde skall bestiimmas kommen

teras av tvi1 remissinstanser. 

R.ST anfor: 

Enligt den föreslagna lagtexten skall som anskaffningskostnad för op
tionsskuldebrev förvärvat genom teckning upptas skuldebrevets mark
nadwärde vid förvärvet. Såsom kommitten anfört I sid 9>J kommer viss tid 
att förflyta efter teckningen till dess marknadsvärde noteras. Lagtextens 
utformning i detta hänseende är därför nagllt missvisande. Nagon precise
ring av begreppet marknadsv~inlc finns inte heller. För att undvika tvister i 
denna fråga bör anges huruvida med marknadsvärde avses en första note
ring, mcdianviirdct av de marknadsviirden som noterats första veckan eller 
nf1got annat. mer bestämt. begrepp. En skattskyldig kan annars h~ivda att 
realisationsförlust uppkommit vid för~~iljning av skuldebrev på grund av 
att man som anskaffningskostnad använt en inofficiell notering medan 
diiremot en förs1<1 officiell notering varit fagre. I detta sammanhang bör 
särskilt beaktas den situationen när notering saknas. antingen detta beror 
på att hcmbudsskyldighet till visst pris föreligger, omsättning inte före
kommer eller annat. - Vad beträffar kommittens förslag om att RSV skall 
utfärda anvisningar angäende _värdet på delarna i uniten (sid 95) synes man 
inte ha beaktat de uttalanden som gjorts i prop 1983/84: 119 om förenkling 
av myndigheternas föreskrifter. anvisningar och råd. Beaktas dessa utta
landen blir det oklart vad kommitten åsyftar med '"anvisningar''. Eftersom 
någon notering inte sker av optionsrätter utan fördelningen föreslås ske 
utifrån '"etablerade marknadsprinciper'". anser RSV det mycket tveksamt 
om ··anvisningar·· i form av allmänna råd är en tillrikklig vägledning. Om 
RSV skall utfärda anvisningar eller motsvarande krävs en utförligare be
skrivning i lagtext hur viirderingen skall ske. RSV har vidare uppfattat 
kommittens förslag sä att anvisningar eller motsvarande skulle komma att 
ges ut i väsentligt större utstr~ickning iin vad ~om för närvarande sker. RSV 
vill dock understryka att anvisningsformen används när berörda parter 
utgör el! större antal personer med spridning över i vart fall en del av 
landet. Regionala problem behandlas i skattechefernas meddelandeserie. 
RSVs anvisningar har därför riktat sig till aktieiigare i börsnoterade företag 
eller företag som i vart fall varit noterade på den allmiinna marknaden. 
Anvisningar som avser andra värdepapper eller annat som kan komma att 
ingå i en unit medför ett utrcdningsarbete av ett helt annat slag än hittills 
och riktar sig till endast ett begränsat antal personer. På grund hiirav och 
di! anvisningarnas främsta uppgift inte innebär en kontrollfunktion. bör 
hittills gällande principer i detta hänseende inte ändras. 

K11111nwrriilll'n i Srucklwfm anför: 

Kommitten har stannat för att optionsskuldebrevets marknadsviirde bör 
hestiimmas med användning av det faktiska marknads värdet. Kammarrät
ten ifragasiitter lämpligheten av denna metod. I betänkandet har framhål
lits vissa fördelar med alternativet att utgå från en teoretisk beräkning av 
viirdet. Kommitten piipekar också att ett värde beräknat enligt sistnämnda 
metod endast marginellt kommer att avvika friin faktiskt marknadsvärde. 
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Till dessa fördelar hör enligt kammarriitten läggas det förh{1llandt:1 att 
svfirighetcr uppkommer niir det faktiska värdet skall faststiillas. Niir ~kall 
t ex della anses vara uvläshart"' Vad skal\ man göra i de fall diir en för
ändring i det allmiinna ränteläget inträffar mellan teckningstil\follet och den 
tidpunkt dt1 värdepapperen kommer ut p{1 marknaden·J Kommitten har inte 
övertygat domstolen om att de faktiska viinkna hör använua~: {1tmin~tone 
kriiver en sadan modell precisering genom klara och entydiga anvisningar. 

3 Beskattningsmetod 

Förslaget att aktievinstreglcrna skall til!ampas pi1 såväl optionsskulde

hrev som optionsriittcr tillstyrks av flertalet remissinstamer. 

Liinsstyrelscn i Kronohergs län finner förslaget logiskt och riktigt. Sam

ma uppfattning framfors av riksgiildskontorct. Niiringslfrcts sk1111edelcgu

ri.111 tillstyrker förslaget trots att reglerna enligt delegationens mening 

kommer att medföra försämrade möjligheter för företagen att anskaffa 

riskkapital. 

TOR anför: 

TOR har i ett flertal yttranden uttalat sig för enkla regler vid beskattning
en. Förslaget innebär att optionsskuldehrev kommer att behandlas på 
annat sätt än ohligationer, skuldebrev och liknande handlingar. Att bryta 
ut en form av skuldebrev från reglerna i 35 ~ 4 mom. KL kommer givetvis 
att ställa vissa krav såväl på deklaranter som taxeringsnämnder. De skäl 
kommitten anfört för sitt förslag kan emellertid enligt TOR: s mening 
motivera en siidan åtgärd. TOR anser sig därför kunna stiilla sig bakom 
förslaget men förutsätter att man kommer att göra dessa optionsskulde
brev klart åtskiljbara från andra skuldehrev. 

Föreningen auktoriserade re1·isorcr godtar beskattningsprincipen men 

tillägger: 

Det bör p~ipekas att beskattningen av optionsskuldebrev enligt 3 mom. i 
vissa fall kan leda till egendomliga konsekvenser. Ett rent optionsskulde
brev utan konvcrteringsmöjligheter från vilket optionsbeviset avskiljts 
torde som regel vara identiskt med skuldebrev utgivna med kapitalrabatt 
vilka beskattas enligt 35 § 4 mom. KL. 

Några remissinstanser avstyrker kommittens förslag att realisations

vinstbeskatta optionsskul<lcbrevct enligt aktievinstreglerna i 35 ~ 3 mom. 

KL. 

RS\' anför: 

Vad avser val av beskattningsmetod torde generellt gälla beträffande 
skuldebrev att sådan värdestegring som framgår av emissionwillkoren 
beskattas som inkomst av kapital medan värdeföriindringar som hänför sig 
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till marknadsmässiga nuktuationer anses utgöra realisationsvinst eller för
lust. RSV menar att den viinlcstegring som tir avhängig en emission till 
underkurs vad avser ett optionsskuldchrcv bör likställa!> med riinta !metod 
111) eftersom den kan förutsägas och har samband med optionsriitten. Ofta 
vidaresäljs emclkrtid skuldebrevet av den som deltagit i emissionen llCh 
endast optionsrätten behålls. I den ny<1 i1garens hand saknar emellertid 
skuldebrevet anknytning till optionsrätten och för honom föreligger ingen 
skillnad om ett skuldebrev utgetts med eller utan llptionsrätt. P{i markna
den skulle allts;:i kunna tinn~1s i och för sig likvärdiga skuldebrev men med 
olika prissiittning beroende på att olika beskattningsreglcr är tillämpliga. 
Nackdelarna med ett s~ldant system är uppenbara och det bör starkt 
ifrägasiittas om inte fängd skall vara avgörandc för beskattningskonsek
venserna. Den som förvärvat skuldebrev som vid förviirvet saknade an
knytning till aktie hör beskattas i enlighet med de regkr som normalt giiller 
beträffande skuldebrev. 

Lii11sst_1Tci.1('/l i G1)1ehorgs och Bohu.1 /iin anför: 

Kommitten har redovisat tre alternativ för beskattning av den värde
stegring som uppkommer genom att skuldebrevet anses utgivet till under
kurs. Metod I innebär att den förutsebara värdestegringen. dvs ett belopp 
motsvarande underkursen. anses utgöra ränta. medan annan värdestegring 
anses utgöra realisationsvinst. Kommitten avvisar denna metod såsom 
varande alltför komplicerad. Länsstyrelsen delar denna uppfattning. Kom
mitten förordar i stiillet metod Il som innebär att endast den formella 
räntan heskattas som inkomst av kapital. medan all annan avkastning av 
skuldebrevet beskattas som realisationsvinst. Under skuldebrevets löptid 
beskattas således endast utbetald ränta. Vid överlåtelse under löptiden 
eller inlösen beskattas vinsten som realisationsvinst. Enligt nuvarande 
regler för realisationsvinstbeskattning skulle vinsten vid avyttring eller 
inlösen av skuldebrevet efter fem år hli skattefri. Detta anser kommitten 
inte vara tillfredsställande. Man föreslår därför att vinst pt1 skuldebrevsde
len av optionslån skall beskattas enligt reglerna för aktier i 35 ~ 3 mom. 
KL. Enligt kommitten förefaller det naturligt att beskatta skuldebrevsde
len enligt detta moment eftersom avyttring av konvertibla skuldebrev 
enligt tidigare förslag skall beskattas som aktieöverlåtelse. Förslaget att 
beskatta vinst vid avyttring av konvertibelt skuldebrev som aktie iir logiskt 
och riktigt. Ett konvertibelt skuldebrev kan siigas vara ett substitut för 
aktie. Dess kursutveckling anknyter nära till aktiens. Innehavaren har riitt 
att niir han vill inom en i förväg angiven tidsperiod påkalla konvertering till 
aktie i bolaget efter en i förväg fastställd kurs. Detta gäller inte vanliga 
skuldebrev även om de utges tillsammans med optionsrätt att teckna aktie. 
Sedan optionsriitten avskiljts är det civilriittsligt ingen skillnad mellan 
detta skuldebrev och vilket annat skuldebrev eller förlagsbevis som helst. 
Länsstyrelsen kan inte finna att kommitten visat. att det föreligger skäl att 
införa en speciell regel för beskattning av realisationsvinst vid avyttring av 
skuldebrev som en gång emitterats tillsammans med optionsrätt (options
skuldebrevL Det måste anses som en icke önskvärd komplicering av 
skattclagstiftningen att införa två helt olika beskattningsmetodcr för skul
debn:v/förlagsbevis och liknande handlingar beroende på om det vid emis
sionen funnits en optionsrätt knuten till detsamma eller inte. Länsstyrelsen 
avstyrker därför kommittens förslag i denna del. - När det gäller beskatt
ning av den förutsebara värdestegring som ligger i underkursen är rätts-
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praxis helt klar. Värdestegringen beskatta!> som riinta. Värdestegringen 
kan givetvis avvika ni\got fr~in \·ad som kan förutses om marknadsräntan 
förändras kraftigt under lånets löptid. Av förenklingsskäl far man dot:k 
bnrhc hiirifrtrn. Linsstyrelsen komma på detta sätt fram till att beskatt
ning av undcrkursen bör ske enligt metod III. 

Ui11.Hst_1.,.c/sc11 i Jiimtlands liin anför: 

Kommitten föreslår bl a att optionsskuldebrev skall beskattas enligt 
akticvinstreglerna. Motsvarandt: har tidigare föreslagits för konvenibla 
skuldebrev. Finansieringsformerna konvertibla skuldebrev och skuldebrev 
förenade mt.:d optionsrätt skulle därigenom vid realisationsvinstbeskatt
ningen behandlas pt1 annat sätt än övriga skuldebrev och obligationer. 
Förslaget innebär att i huvudsak lika finansieringsformer I skuldebrev. 
ohligationer) kommer att realisationsvinstbeskattas antingen enligt aktic
vinstrcglerna eller enligt reglerna för övrig lö;. egendom. Länsstyrelst.:n 
ifrfigasättl!r om inte samma realisationsvinstregler bör gälla för samtliga 
dessa finansieringsformer. 

Kommitten har angivit tre alterm1tiv för beskattning av den värdesteg
ring som uppkommer som en följd av att optionsskuldcbrevet utges till 
underkurs i förhållande till optionsskuldebrevets nominella viirdc. Metod I 
har avvisats av kommitten som alltför komplicerad. Länsstyrelsen delar 
detta ställningstagande. Kommitten har lämnat en redogörelse för meto
derna Il och llJ samt förordat att optionsskuldebrevcn skall beskattas 
enligt metod Il. Länsstyrelsen ställer sig tveksam till kommittens förslag. 
Av rättspraxis framgår att den förutsebara värdestegringt.:n har ansetts 
utgöra ränta. U ndcrkursen är en förutsebar värdestegring och bör enligt 
rättspraxis jämställas med ränta. Undcrkursen vid optionsskuldebrcv kan 
uppga till avsevärda belopp. Det får därför anses vara principiellt fel att 
beskatta denna del som realisationsvinst. Nackdelen med metod Ill är att 
en realisationsvinst som uppkommer till följd av förändring i det allmänna 
ränteläget m m även beskattas som ränta. Av 41 e § KL framgfa att 
realisationsvinster på bankccrtificat, statsskuldviixlar m m beskattas som 
ränta. Viss jämförelse kan ske härmed. För att inte erhålla en alltför 
komplicerad skattelagstiftning måste vissa förenklingar i förhållande till 
vad som är teoretiskt riktigt ske. Den huvudsakliga värdestegringen under 
löptiden på optionsskuldebreven kan sannolikt hänföras till underkursen 
så vida inte stora förändringar sker av den långa marknadsräntan. Av 
förcnklingsskäl bör därför hela värdestegringen beskattas som ränta. Me
toden rar anses vara enkel att tillämpa. 

Aktiespararnas riksJurbund anför: 

l syfte att t.:rhålla bättre "neutralitet" mellan olika finansieringsformer. 
föreslär kommitten att värdetillväxt på förlagslån. utgivna tillsammans 
med optionsrätter. skattemässigt ska behandlas på samma sätt som rea
vinst på aktier och optionsrätter. Förbundet finner denna ordning helt 
orimlig. och kommittens argumentation i dessa stycken mycket diskutabel. 
Skall neutralitet eftersträv<Js. är det rimliga tvärtom att värdetillväxt på 
förlagslan av denna typ beskattas på precis samma sätt som andra ränte
biirandc papper. Det finns nämligen åtskilliga räntebärande papper. såväl 
förlagsltm som obligationer, på kreditmarknadcn. som handlas till under-
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kurs. Med kommiltens förslag skulle vi fa tv[1 olika skattesystem för 
räntebärande papper. vilket skulle skapa åtskillig förvirring. Förslaget i 
d1.:tta stycket bör diirfor avvisas. Förlagskrn utgivna med optionsrätter bör 
självfallet realisationsvinstbeskattas pil samma sätt som andra förlagsiiln. 

Resen-anrema i riksgii/dsfi1/lmilktige anför: 

Vi ställer oss tveksamma till huruvida realisationsvinst vid avyttring av 
enbart skuldebrevet i ett optionsbn hör beskattas enligt bestämmelserna 
för aktier. Enligt vårt förmenande saknas det logiska samband mellan 
aktier och skuldebrewt, efter det att optionsriitten har avskiljts, som finns 
mellan aktier och optionsriitten respektive optionslilnet i sin helhet. Därför 
bör beskattningen av enbart skuldebrevet ske enligt de bestämmelser som 
gäller för obligationer och övriga skuldebrev fram till den tidpunkt d{1 dessa 
värdepappers beskattning i sin helht:t prövats. I samband med den pröv
ningen bör även fr[igorna om beskattning av optionsrlitt till nyteckning 
eller köp av obligationer samt obligationsfonder lösas. 

Ett par remissinstanser kritiserar utformningen av den föreslagna lagtex

ten. 

Kammarrätten i Stockholm anför: 

Kammarrätten delar kommittens uppfaltning att formell ränta på op
tionsskuldebrev hör beskattas som intäkt av kapital och övrig avkastning 
enligt aktievinstreglerna. Uppdelningen är praktisk och lättil!Limpad. 

Den överkurs. som - framför allt genom fördelningen av emissionspri
sct - uppstar vid inlösen av optionsskuldebrevet, skall enligt förslaget 
beskattas som realisationsvinst enligt 35 * 3 mom. Kammarrätten kan inte 
finna att kommittens inställning i denna del har kommit till uttryck i den 
föreslagna lagtexten. Denna avser - liksom tidigare - endast avyttring. 
Ett tilliigg bör därför göras om att inlösen i angivna situationer är att 
jämställa med avyttring. 

Kammarriillcn anser vidare att legaldefintionen av optionsskuldehrev 

blivit oklar och anför: 

Med den föreslagna defintionen avses varje slag av skuldebrev, alltså -
som uttryckligen anges i författningskommentaren - även sädana konver
tibler och vinstandelsbevis. som ges ut i förening med en optionsrätt. 
Denna definition, i förening med de föreslagna ändringarna i lagtexten, tex 
38 ~ I mom KL. ger snarast vid handen att termen "konvertibla skulde
brev" i lagtexten skulle avse endast de konvertibla skuldebrev som inte 
getts ut i förening med optionsrätt. Det iir tveksamt om detta har varit 
kommittens mening. Det framstår i vart fall inte som självklart att beskatt
ningen av konvertibler skall göras beroende av huruvida de är förenade 
med en optionsrätt. 

En liknande kritik kommer från N1lri11gslirets skattedelegation som 

anför: 
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I det till punkt 2 b föreslagna tionde ~tycket av anvisningarna till 36 ~KL 
regleras fördelningen av anskaffningskostnaden mellan optionsskuldebrev 
och optionshevis. Med hiinsyn till den ordalydelse f'örfattningHummet fatt 
i den föreslagna texten kommer det inte att vara lillämpligl p~I konvertibelt 
skuldebn:v med tillhörande optionsriitt. Enligt samma slyd~e skall köpt 
förcträdesrä\\ avseende option,bevis som utgivits tills;imman<; med op
tionsskuldebrev inraknas i anskaffningskostnadrn för optionsbeviset. Ej 
heller pil denna punkt finns hestiimmclser om hur köpt fl:irctriidesrätt ,;om 
avser optionsbcvis utgivet tillsammans med konvertibel! skuldebrev skall 
behandlas. För alt tiil:ka in bc~kattningcn av konvertibla skuldebrev med 
optionsbcvis i dessa situationer bör lagtexten omformas. 

4 Avdrag för s.k. kapitalrabatt 

Förslaget att det cmitterande bolaget vid taxeringen inte skall fö avdrag 

för den s.k. kapitalrabatten - skillnaden mellan unitcns emissionspris och 

optionsskuldehrevets marknadsvärde - stöds av llertalct remissinstanser. 

En relativt stor minoritet är dock av motsatt uppfattning. 

Näringslivel.I" skattedelegation anför: 

l betänkandet har kommitten relativt utförligt diskuterat och analyserat 
emitterande bolags avdragsrätt för kapitalrabatt. Kommitten har därvid 
kommit fram till att övervärdet inte utgör Hlncskuld utan fastmer en lånta
gares kostnad för anskaffande av kapital. Detta visar sig ocksa därigenom 
att man som princip för den föreslagna realisationsvinstbeskattningen av 
skuldebrevet och optionsbcviset ansett att skuldehrcvsdelen skall värderas 
till sitt marknads värde och inte till det nomi•.1ella värdet. Eftersom options
delen därför redan fdrn början åsiitts ett värde som motsvarar värdesteg
ringen kan samma övervärde inte också behandlas som \{tneskuld. 
Nämnda övervärde utgör i stiillet en kompensation eftersom den för skul
debrevet fastställda räntan understiger tillämplig marknadsränta. Kommit
tens uttalanden och den föreslagna uppdelningen av emissionsbeloppet pa 
skuldehrev och optionsbevis visar därför att den ansett att vilrdcstcgring
en. dvs kapitalrabatten, vid en skattemiissigt riktig behandling skall betrak
tas som kapitalkostnad. Härav följer diirför att kapitalrabatten skall vara 
avdragsgill som lånekostnad för det emitterande bolaget. Av olika prak
tiska och skatteadministrativa skäl har dock kommitten föreslagit att långi
varcn skall beskattas för övervärdet enligt 35 * 3 mom. KL. - Näringsli
vets skattedelegation tillstyrker på de av kommitten anförda skiilen att 
lilngivarnas beskattning skall ske enligt realisationsvinstreglerna. Däremot 
anser vi inte att en sådan beskattning hindrar ett emitterande bolag från att 
få avdrag för kapitalrabatter. I detta hänseende har kommitten ansett den 
s k reciprocitetsprincipcn vara ett avgörande skäl mot avdragsrätten. Mot 
vad kommitten anför i detta avseende kan olika principiella invändningar 
riktas. Om man nämligen granskar reciprociteten p~i grundval av det för
slag kommitten lagt kan följande noteras. Kommitten har. som ovan 
nämnts, kommit fram till att den omständigheten att långivaren realisa
tionsvinstbcskattas för överviirdet förhindrar att bolaget skulle erhålla 
avdragsrätt. Man måste då först konstatera att stora grupper as dem som 
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köper optionsskuldebrev är institutionella placerare för vilka skuldebreven 
utgör omsiittningstillg[mg. Detta gäller banker. fösäkringsbolag. finansho
l~tg och andra skattskyldiga som anses hedriva handel med värdepapper. 
För dessa placerares del hlir diirför realisationvinstheskattning inte aktuell 
utan hela övcrviirdet beskattas oavsett innehavstid fullt ut som rörelsein
komst. Ellersom det helt överv~igande tlertalct av sadana placerare iir 
aktiebolag kommer övervärdet att beskattas efter samma procentsats som 
gäller för det cmitterande holagcts avdragsriitt. En beloppsmässig recipro
citet kommer därför att giilla i dess<t fall. - Vad härefter giiller sådana 
skattskyldiga långivare som beskattas enligt de föreslagna hardare realisa
tions vinstreglerna kommer skattebelastningen visserligen att vara olika 
beroende pa om skuldebrevet avyttras före tv~tftrsperiodefö utgfmg eller 
senare men viisentligast är att beskattning sker. Om skuldebrevet innehafts 
n1indre iin tvit iir beskattas 1001:'.i- av vinsten vilket vid en 70-prncentig 
marginalskatt viil kompenserar effekten av bolagets avdragsrätt. Om skul
debrevet däremot i stället avyttras efter td iir eller mera kommer vid 
samma marginalskattesats skatten p[i överviirdet att uppgå till 28 C'·;. Vid 
motsvarande bolag.;;skatt pä 52 r< hlir därför underkompensationcn 24 r.r. 
Som synes kan inte heller en tilliimpning av realisationsvinstskattereglcrna 
för l~ingivarens del utgöra ett motiv flir att vägra liintagaren avdragsriitt för 
kapitalrahatten. Detta om något skulle nämligen strida mot reciprocitets
principen och visar att kommittens ståndpunkt är helt orimlig. - Med 
hiinsyn till vad Näringslivets skattedelegation sålunda anfört tillstyrker vi 
att långiv~1ren reali~ationsvinstheskattas samt hemställer att vid en eventu
ell kommande lagstiftning kapitalrabatter hlir avdragsgilla för de emitte
rande bolagen. Eftersom de föreslagna skärpta reglerna för beskattning av 
optionsskuldehrev och optionsbevis kommer att gälla s~iväl samtliga hittills 
utgivna skuldebrev som skuldehrev som framdeles utges bör avdragsriitten 
omfatta även tidigare utgivna optionsskuldehrev. 

F1ifl'ni11RCl1 auktoriserade rcl'isorer anför: 

Skuldehrevets del av emissionspriset skall tas upp till marknadsvärdet 
vilket torde ligga under det nominella värdet. Om bolaget utfiirdat ett 
självstiindigt skuldehrev med en dylik kapitalrabatt skulle bolaget erhålla 
avdrag för rabatten såsom för räntekostnad. För att från heskattningssyn
punkt erhålla neutralitet mellan olika låneformer förordat FAR att bolag 
~iven vid utgivande av ett optionsskuldehrev skall erhålla avdragsrätt så
som för riintekostnad för skillnaden mellan det nomindla viirdet och skul
debrevets marknadsviirde. 

A/.:til'sparama.1 ri/.:.1:fi"irh1111J anför: 

Enligt det synsiitt som ligger bakom kommittens förslag är de förlagsltll1 
företagen emitterar med optionsrätter emitterade till underkurs. eftersom 
~n del av den influtna likviden ska betraktas som betalning för optionsr:it
tcrna. Enligt detta synsätt ger företaget placeraren en ··kapitalrahatt" 
motsvarande mellanskillnaden mellan liinets nominella värde och dess 
rnarknadsvärde. Företaget ersätter således liingivaren på två olika sätt: 
Dels genom rLintan och deb genom en värdestegring pfi Ianet. som iir lika 
stor som denna kapitalrahatt. Företagets kostnad för lånet bestar därför av 
riintan och kapitalrabatten. Enligt giillande redovisningspraxis tas emeller-
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tid förlagslilnet upp till fullt nominellt värde i företagets balansräkning, inte 
till marknadsvärdet. Detta gör att företaget inte redovisar ni'1gon förlust, 
och allts{i inte heller kan göra avdrag för denna. Följden blir. att företaget 
får en icke avdragsgill kapitalkostnad. - Enligt amerikansk redovisnings
praxis tas lån utgivna till underkurs upp till marknadsvärde i bolagets 
balansräkning. Bolaget får i konsekvens härmed göra avdrag för kapitalra
batten. som en kostnad på samma satt som ränteutgifter. Följden av den 
ordning ~om Kapitalvinstkommitten förcslfir blir att optionsl[111 blir dyrare 
för bolagen än andra typer av lån. Det normala förhållandet vid andra typer 
av lån är ju att företaget betalar en marknadsmässig riinta. vilken till sin 
helhet iir en avdragsgill kostnad. Kommittens förslag kommer därför i 
praktiken att starkt inskränka, i värsta fall helt förhindra. utgivandct av 
nya optionslån. En sfadan utveckling är inte önskvärd. Förbundet instäm
mer därför i professor Dag Helmers särskilda yttrande på denna punkt. 
Företagen bör beviljas avdragsrätt för kapitalrabatten vid optionslån. un
der förutsättning att förslaget i övrigt går igenom. 

SH/0-FamiUe.fiJrctagen anför: 

Vi anser att företaget skall erhålla avdrag för den så kallade kapitalrabat
ten. dvs skillnaden mellan optionslånens nominella värde och marknads
värde. Detta är naturligt eftersom hela det nominella värdet är att betrakta 
såsom en skuld och enligt gällande redovisningspraxis skall bokföras på 
sådant sätt. För mindre företag kan optionslån ha stor betydelse eftersom 
det höga ränteläget medför att räntekostnaderna för många småföretag är 
mycket betungande och optionslånens ränta kan sättas under marknad~
riintan. En nekad avdragsrätt skulle därför försvåra för småföretagen att 
finansiera verksamheten. 

Även liinssTyrclsen i Jämtlands liin. F<'ircTagaf"(~förhulllfet och re.H'ITWI· 

tcrna i rik1):iild.1:fullmiikti1,?c förordar att holagen skall fo avdrag. 

5 Avdrag för rcalisationsförluster 

Samtliga rcmissinstanser utom l\'iiri11gsli1·cts skattcdl'icJ,?ation godtar 

förslaget om den allmiinna rätten till avdrag för realisationsförlustcr. 

Niiri11gs/i1'1'ts skaTTedclegation anför: 

Förslaget inne här att enligt en ny punkt 4 c) i anvisning till 36 * Kl vinst 
vid avyttring av börsnoterat konvertibelt skuldebrev skall få kvittas mot 
förlu~t pil avyttade premieobligationer som utfärdats 1980 eller tidigare. 
Diiremot föreslå-; ingen motsvarande kvittning~rätt för optionsriitter. - De 
grundliiggande tankarna i kommittfförslaget är att bl a aktier. konvertibla 
skuldebrev och optionsrättcr skall behandlas på samma sätt i rcalisations
vinsthiinsecnde. I konsekvens med detta bör därför samma kvittningsmöj
ligheter som giillcr for börsnoterade aktier och som föresb~ för konvertibla 
skuldebrev ocksa giilla för börsnoterade optionsskuldebrev och optionsbe
vis. Näringslivets skattedelegation föreslar att under punkt 4 a) i anvisning
armt till 36 * KL efter orden ''sådan aktie" tilbgges ··eller optionsbevis" ·. 
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Vidare bör på samma sätt den förclagna punkten 4 c) kompletteras med 
"och optiL)nsskuldebrev''. 

Även förslaget att avdrag skall medges för förlusten pil en optionsrätt 

som är värdelös vid optionstidens slut tillstyrks eller lämnas utan erinran 

av det helt övervägande antalet remissinstanser. 

RSV anför: 

Genom förslaget om avdrag för realisationsförlust för option som saknar 
värde vid teckningstidens utg{mg införs ett nytt moment inom heskatt
ningsområdet d~t detta torde strida mot principen om att avyttring skall ha 
skett för att avdrag skall medges. Mot bakgrund av helhetssynen i kommit
tens förslag. vill RSV dock inte motsätta sig förslaget i den delen. 

Ni1gra remissinstanser avstyrker förslaget. 

Kammarrärten i Stockholm anför: 

Kommittens förslag att avdrag skall medges för förlust pa grund av att 
ett optionsbevis saknar marknadsvärde vid optionstidens utgång bryter 
mot principen att förlust skall vara realiserad genom att avyttring har skett 
till lägre pris än anskaffningskostnaden. De argument som kommitten 
framfört i denna del - om den stundom hårfina skillnaden mellan de 
situationer där avdrag medges och där sii inte är fallet. om risken för 
konstruerade försäljningar m.m. - kan i huvudsak anföras även för andra 
situationer. Förslaget innebiir i denna del ett så stort avsteg från en grund
princip att det inte bör genomföras utan samband med en mer samlad 
översyn av reavinstbeskattningen. 

Länsststyrelsen i Götehor1::s och Bohus liin anför: 

Kommitten föreslår att skattskyldig skall få avdrag såsom för realisa
tionsförlust om optionsrätt är värdelös vid optionstidens utgång. Förslaget 
får ses som en kon~ekvens av den valda fördelningsprincipen. Det innebär 
dock ett allvarligt avsteg från giillande principer för avdrag för realisations
förlust. Den fört:slagna regeln är dessutom komplicerad genom att av
dragsrätten enligt förslaget inte skall g[illa om företaget går i konkurs eller 
likvideras eller optionsrätten blir viirdelös pi1 grund av att innehavaren inte 
utnyttjar densamma. Länsstyrelsen avstyrker kommittens förslag i denna 
del. 

6 Förmögenhetsbeskattningen 

Samtliga remis~instanser godtar principen om förmögenhetsheskattning 

av optionsr~itter. Flertalet tillstyrker förslaget eller lämnar det utan erin

ran. 
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Liinsryrclsen i St11ckholm.1 /ii11 anför: 

Bl!lräffande förmögenhetsvärderingen av optionsr~itter föreslår Hinssty
relsen att dessa hlir skattepliktiga endast om de varit förcmitl för notering. 
Detta inneb:ir en förenkling i jiimförelse med kommittens förslag dä sv[irig
het kan föreligga att dra griinsen huruvida en optionsriitt skall anses ha 
omsatts p~t kapitalmarknaden eller inte. 

Liinsstyrelsen i Siidcrmanlwuls liin anför: 

Vad heträlfar förmögenhetsbeskattningen delar hinsstyrcben kommit
tens uppfattning att optioner tills vidare skall förmögenhetsbeskattas i den 
omfattning som föresl{1s. Avgörande för om förmögenhetsbeskattning skall 
ske är således att optionsrätten är föremål för 0111sii((ni11g pli kapitalmark
naden. Enligt liinsstyrclsens mening skulle denna princip möjligen komma 
till ett klarare uttryck om i s@let frf1gan huruvida option~r;\tten har varit 
föremål för notering eller inte blev avgörande. Det förub~itts d;irvid. att 
optiomriitter. emitlerade uv bolag. vurs aktier hörsnotcras, ocl\så kommer 
att noteras på börs eller liknande form. Detta förefaller vara en enklare 
metod att fa~tsUlla huruvida omsiittning på kapitalmarknaden ägt rum eller 
inte. I allt väsentligt torde gränsdragningsproblem härigenom kunna undvi
kas. 

Ett antal remissinstanser anser att optionsrätter i bolag. vars aktier inte 

är inregistrerade på börsen. skall värderas till ett till 30 I/i reducerat 

marknadsvärde. 

RSF anför: 

Enligt kommittens förslag talar överviigande skäl för att enhetliga vär
dcringsrcgler bör giilla för samtliga option~rätter p;\ marknaden. Kommit
ten föreslår diirför att optionsriittcr ur förmögenhetshcskattningssynpunkt 
skall upptas till det noterade värdet. Enhetliga regler för samma typer av 
beskattningsobjekt är efterstr;ivansvärt för sf1vm de sk•lllskyldiga som för 
taxeringsmyndigheterna. Möjligen kan därför ifr:'1gasättas om det inte är 
mer enhetligt att såväl aktier som optionsrätter i OTC-bolagcn formögen
hetsbeskallas enligt samma regler, dvs till 30 % av reducerat substans
viirde. medan börsnoterade aktier och optionsriitter till s{1dana aktier följer 
det noterade värdet. 

Kam11wrriitte11 i Stockholm anför: 

'.'lär det gäller värderingen av optioner i OTC-bolag finner domstolen Je i 
reservationen framförda argumenten bestickande. Det framstår inte som 
rimligt att en optionsriitt skulle kunna åsiittas ett hiigre viirde iin den al\tie 
som den till vis~ kostnad kan utbytas mot. 

Uin.1·st_\'/"d.1·cn i Giitehorg.1 och Holr11.1 /iin anför: 

Linsstyrclsen delar helt den uppfattning som ledamoten Göran Atter
wall redovisat i ~in reservation och siirskilda yttrande. Det synes inte 
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rimligt att optionsrätter skall tas upp till fullt marknads värde vid förmögen
hctsbeskattningen. Optionsriitten motsvaras inte av någon reell substans. 
Dess viirde är helt immateriellt. Mot detta står att optionsrätt normalt har 
ett marknads vän.le. Det finns dock sannolikt optionsriitter som inte om
sätts och som int1: heller har något marknadsvärde. Dessa kan givetvis inte 
tas upp till förmögenhetsheskattning. Linsstyrelsen anser att Attcrwalls 
förslag att optionsrätt bör upptagas till ett förmögenhetsvärde motsvaran
de 30 procent av marknadsviirdet är en bra lösning. 

Aktiefriin1iandet anför: 

Aktiefrämjandet instiimmer i reservanten Atterwalls självklara uppfatt
ning att optioner i icke börsnoterade företag inte får förmögenhetsvärderas 
efter andra principer iin företagets aktier. Medan aktierna värderas till 
301/( av dagsviirdet skall optionerna värderas till 100 (;:-(-.• vilket kan ge 
optionerna ett högre värde än aktierna. 

Fiircninf:en auktoriserade rel'isorl'r anför: 

Kommitten har föreslagit att optionsrätt som är föremål för omsättning 
skall förmögenhetsbeskattas och tas upp till det noterade värdet. När det 
gäller bolag vars aktier omsätts vid sidan av börsen. exempelvis OTC-bo
lag, skall dessa aktier värderas efter ett till 30 % reducerat substansvärde 
medan enligt kommittens förslag optionsrätter utgivna av dylika bolag 
skall tas upp till det noterade värdet. Detta försvårar för dessa bolag att 
utnyttja optionslån som finansieringsform eftersom en presumtiv investe
rare kan föredra att som alternativ till att förvärva optionsrätter välja att 
förvärva aktier i bolaget. Mot bakgrund av att valet av finansieringsform så 
litet som möjligt bör vara beroende av beskattningskonsekvenserna föror
dar FAR att optioner utgivna av bolag. vars aktier omsätts vid sidan av 
fondbörsen, tas upp till 30 % av det noterade värdet. 

S1·cnska fimdhandlan'.förcningen anför: 

Kommitten har också tagit upp frågan om förmögenhetsbeskattningen 
av optioner och föreslagit att optioner som omsätts marknadsmässigt skall 
förmögenhetsbeskattas medan andra optioner tills vidare bör vara fria från 
förmögenhetsskatt. I denna fråga har en reservation avgivits av en leda
mot, innebärande att optioner utgivna av marknadsbolag vars aktier om
sätts vid sidan av fondbörsen. vid förmögenhetsbeskattningen skall tas upp 
till 30 procent av det noterade värdet. Fondhandlareföreningen anser att 
kommittens förslag i denna fråga bryter mot den tidigare redovisade neu
tralitctsprim:ipen mellan olika finansieringsformer. Det maste vara direkt 
olämpligt att optioner, utgivna av tex ett OTC-holag, vid förmögenhetsbe
skattningen kan komma att värderas högre än själva aktien. Kommittens 
förslag i denna fraga avstyrkes därför. Någon annan lämplig värderingsme
tod än den som föresläs i reservationen torde inte stå till buds. 

SH/0-FamiUt'.f"iirctagcn anför: 

Kommiltens förslag beträffande förmögenhetsbeskattning av optioner 
innebär att småföretagens möjligheter att utnyttja optionslån försv[1ras. 

8 Riksdai;en 1984185. I sam/. Nr 193 
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Organisationen instämmer diirför i reservationen av kommittens kdamot 
Göran Atterwall. Denne framhåller bland annat att en jämförelse mellan 
dd viirde som noteras för optioner utgivna av OTC-hlllag är mängdubbelt 
högre iin dessa företags aktiers taxeringsvärde. Eftersom optioner kan ses 
som alternativ till placeringar i aktier är förslaget oliimpligt. Enligt v;'1r 
mening borde man i första hand avst(1 helt från att förmögcnhetsheskatta 
optioner utgivna av bolag vars aktier omsätts vid sidan av börsen. I andra 
hand kan Atterwalh förslag om att optionerna vid förmögenhetsbeskatt
ningen skall tas upp till 30 procent av det noterade viirdet accepteras. 

Niiringslil"l'ts skmredl'iegation anför: 

Enligt förslaget skall optionsriitten i s k OTC-bolag vid förmögenhetsbe
skattningen tas upp till det noterade värdet. Mot detta har ledamoten 
Giiran Atterwall med instiimmande av sakkunnige Dag Helmers reserverat 
sig och föreslagit att i stället 30 r::;.. av det noterade värdet skall tas upp. 
Eftersom den av reservanterna förordade viinleringcn biittre iiverensstiim
mer med den viirdering som vid förmögenhetsheskattningen görs av OTC
bolagefö aktier hör reservanternas förslag läggas till grund för en eventuell 
lagstiftning. En si1dan värdering överensstämmer dessutom bättre med den 
neutralitet av beskattningen som eftersträvats. 

Även Fiiretllgllrefi:irlmndet, S1·enska OTC-föreningen och reservanter

na i riksgäld.1:fi1/1111iiktige förordar att optionsrätter i inte börsnoterade 

bolag får värderas till 30% av marknadsvärdct. 

Aktiespararnas rik.~forhund föreslar en annorlunda utformad förmögen

hetsbeskattning och anför: 

Kapitalvinstkommittcn föreslar att samtliga marknadsnoterde optioner 
och optionsrätter ska tas upp till full förmögenhetsbeskattning. Förhundet 
vill i denna fråga anföra följande: För det första kan det anses rimligt att 
optioner och optionsriitter förmögenhetsheskattas i samma utstriickning 
som hörsaktier. Emellenid anser förbundet att börsnoterade aktier bör tas 
upp till 50 % av marknadsvärde vid förmögenhetsbeskattning. och samma 
hör därför gälla för optioner och optionsrätter. För det andra är det inte 
rimligt att optionsrätter avseende OTC-företag förmögenhctsheskattas till 
fullt marknads värde. när de underliggande OTC-aktierna endast tas upp till 
30 c;~ av sitt suh~tansviirde. Det skapar en omotiverad skevhet i skattesys
temet. Optonsriitter avseende OTC-företag bör i analogi härmed förmö
genhetsbeskattas exempelvis till 30C:~. av marknadsvärdet. 

7 Övriga frågor 

7. 1 RealisationsvinstbeskattninAcn 

7.1. I A.11sk1(f./i1i11),!stid/llt11kt och a11skatfl1i11gskom111d 

RSV anför: 

Beträffande beräkning av anskaffningskostnaden och hestämmandcl av 
anskaffning~tidpunkten för de olika värdepapper som kan förekomma i 
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detta sammanhang. föreligger ett stort antal olika situationer med olika 
resultat som följd. Det föreslagna systemet synes emellertid vara alltför 
komplext oc:h svilrgenomtriingligt mot bakgrund av ()nskem~1len om en 
enkel och snabb taxering. Till detta kommer att skattskyldiga och taxe
ringsniimnder i många fall kan antas fä svftrigheter med utredning om de 
faktiska förutsiittningarna för tillämpning a\' reglerna. För att erhålla ett 
fungerande ..,ystcm torde inslaget av schabloner öka markant. 

/.ii11.1.1·1vre/s1'11 i Giirehorgs och Bohus /iin anför: 

Uinsstyrelsen delar kommitten> uppfattning att ingen del av moderak
tiens anskaffningskostnad skall överföras till optionsrätten. Företriidesrät
tens anskaffningskostnad blir således noll kronor. I konsekvens härmed 
iindrar kommitten det stiillningstagande som gjordö i föregående betän
kande bt:träffandc konvertibla skukkbre1·. rnir föreslog kommitten. att 
företriidesrättens viirde skulle proportioneras fram p~i samma siitt som 
giillcr fiir en teckningsriitt till aktie i det fall att företrädesriitten försåldes. 
Man föreshir nu att även företrädesrätten att teckna ett konvertibelt skul
debrev skall åsättas anskaffningsviirdct noll kronor. Länsstyrelsen tillstyr
ker detta förslag.- I övrigt är de förslag som kommitten Higger fram under 
detta avsnitt mycket komplicerade. Detta är åtminstone delvis en följd av 
att kommitten valt att fördela emissionspriset enligt metod C. Om man som 
länsstyrelsen föreslår väljer metod A i kombination med ett kvittningsför
hud blir det enkelt att beräkna anskaffningsvärdcna för såväl skuldebrev 
som optionsrätter. Några matematiska formler behövs inte. 

De förslag kommitten Higgcr fram niir det gäller bcstiimmandet av an
skaffningstidpunktcr för optilrnsriittcr. skuldebrev och aktier som förvär
\'ats pii grund av optionsrätt är komplicerade. För en inte alltför förfaren 
aktieägare torde de komma att framstå som svt1rförståeliga. Även pil detta 
ornräde rnaste gälla att reglerna är enkla och lälla att tillämpa. 

En sammanställning av kommillens förslag när det gäller anskaffnings
tidpunkt för aktier ~om förvärvats med stöd av optionsriill eller företrädes
riitt visar följande. 

Förvärv 

I. Aktie tnytccknad) 

2. Aktie !nytecknad) 

3. Aktie tnvtecknad) 

4. Aktie tkcipl 

Förvärv genom 

Köp av optionsriitten 

Köp av förctriiJcs
ri1ttcn 

Erhiillit fiireträde'
riitt p g a tidigare 
aktieinnL'hav 

Optionsri1tt 

An,kaff ningstiJ punkt 
för aktierna 

Fllrv~irvet av 
option~ri1tten 

Teckning av 
optionsrättcn 

Dagen for fiir
viirvct av de 
gamla aktierna 

Utnyttjanckt 
av options
riitten 

Det kan ifrågasättas om inte de av kornmitten föreslagna reglerna niir det 
giiller anskaffningstidpunkterna for de genom optionsriitt eller foreträdcs
riitt erkillna aktierna gjorts onödigt komplicerade. Den naturliga och enk
laste vägen all bestiimrna anskaffningstidpunkten i alla de ovan angivna 
fallen är enligt länsstyrelsens mening att utg{t från d<tgen för utnyttjandet 
av llptionsriitterna. Denna princip överensstämmer med nuvarande praxis. 
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Kommittens förslag att anskaffningstidpunkten i vissa fall skall gå tillhaka 
till en tidpunkt som ligger fört: utnyttjandet av optionsrätten synes kunna 
vålla komplikationer när det gäller utnyttjande av förlustavdrag i fämans
bolag. Ett fåmansfördag har inte rätt till förlustavdrag om aktit:r med mer 
än hälften av röstetalet i bolaget på utgängsdagen ägs av person som på 
ingångsdagen inte ägde aktier med så stor andel av röstetalet. Ger fåmans
företaget ut ett optionslån kan genom kommittens förslag halften av röste
talet på utgångsdagen komma att ägas a\' utomsthende. Som kommitten 
anfört är löptiden på optionsrätterna ofta lång. Det kan därför visa sig långt 
i efterhand att ett yrkat förlustavdrag i ett visst fall inte skulle ha medgivits. 
Även detta förhållande talar för att de nya aktierna bör anses förvärvade 
när optionsrätten utnyttjas. Om kommittens förslag pa denna punkt än
dock genomförs bör uppgiftsskyldigheten för fåmansföretagen utökas med 
uppgift om eventuella ägare till optionsrätter som berättigar till nyteckning 
för att förhindra att reglerna om förlustavdrag kringgås. 

7.1.2 Fiirctriidesräuens behandling 

Liinsstvre/sen i Göteborgs och Bvhus liin anför: 

Företrädesrättens skattemässiga behandling är, som kommitten fram
håller. av stor betydelse. Enligt aktiebolags lagen hänför sig företrädesrät
ten civilrättsligt till skuldebrevet. Värdet av densamma hänför emellertid 
sig otvivelaktigt till optionsrätten. Detta framgår redan av att marknads
värdet för skuldebrevet ligger under det nominella värdet. Under sådana 
förhållanden är det naturligt att beskatta vinst genom avyttring av företrä
desrätt att teckna optionslån enligt de regler som gäller för aktier, dvs 35 ~ 
3 mom. KL. Länsstyrelsen kommer på denna punkt fram till samma 
ståndpunkt som kommitten men motiveringen är delvis en annan. 

7.1.3 Övriga frågor 

Kammarrätten i Stockholm anför: 

Enligt kommittens förslag skall möjligheten att medge skattefrihet vid 
avyttring av äldre aktier och dylikt, om det kan främja strukturrationalise
ring, inte omfatta realisationsvinst vid avyttring (inlösenfallet nämns inte) 
av optionsskuldebrev. Kommitten motiverar detta endast med att reglerna 
om strukturrationalisering inte påkallar någon skattelindring beträffande 
optionsskuldebreven. Det presenterade materialet gör det inte möjligt att 
bedöma riktigheten av en sådan begränsning. Med hänsyn till bl a att 
optionsskuldebreven skall omfatta även vissa konvertibla skuldebrev och 
möjligheten av att såväl emissionernas utformning som ägarnas benägen
het att behålla optionslånet odelat kan komma att ändras på grund av de nu 
föreslagna reglerna, kan det ifrågasättas. om inte dispen~ borde kunna 
medges även i dessa fall. 

Kommitten har inte motiverat varför den som är bosatt utomlands inte 
skulle vara skattskyldig för reavinst vid avyttring eller inlö-;en av options
skuldebrev enligt de regler som föreslås gälla för konvertibler och options
rätter. Kammarrätten kan därför inte bedöma riktigheten av den föreslagna 
begränsningen. 
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Allmänna pension.~fi>ndens f)iirde .f(mdstyrelsc anför: 

De tillfälliga förändringar i beskattningsreglerna för optionsrättcr som 
infördö när kapitalvinstkommitten överlämnade sitt betänkande omöjlig
gör i praktiken emissioner av optionsliln under större delen av innevarande 
år. Därför vore det önskvärt att en lagstiftning baserad på det nu framlagda 
förslaget - till den del den berör nyutgil'IW optionsltm - kan träda i kraft 
snarast möjligt. 

7.2 Övriga typer av optionslån och optionsrätter 

RS\' anför: 

Kommitten behandlar optionslan och den skattemässiga problematiken 
kring dessa. Däremot tar man inte upp vanliga optionsavtal även om 
avtalet har anknytning till aktier. RSV menar att mot bakgrund av de nya 
företeelser som aviserats på kapitalmarknaden hör även det slaget av avtal 
regleras. Fråga är emellertid om två olika typer av företrädesrätter som lätt 
kan förväxlas. I det fortsatta ansluter sig RSV till den distinktion som på 
senare tid vuxit fram. Med option förstås - utan större exakthet - företrä
desrätt i en mer vidsträckt bemärkelse (se sid 143 i betänkandet). Denna 
företrädesrätt kan avse såväl materiella ting som rättigheter av olika slag. 
Med optionsrätt brukar förstås ett särskilt slag av företrädesrätt och som 
regleras i 5 kap aktiebolagslagen. RSV anser att det klart skall framgå vilka 
regler som skall gälla i olika situationer. 

Kommitten anför i betänkandet att s k sekundäremissioner knappast 
torde vålla problem. Påståendet är riktigt så till vida att endast en si1dan av 
någorlunda storleksordning förekommit hittills. De komponenter som kan 
ingå i en unit kan emellertid ha blandat ursprung med kanske olika beskatt
ningskonsek venser. Detta leder till frågan om man över huvudtaget skall 
behandla de två typerna av emissioner i ett sammanhang. Utdelningshe
skattning skall ju ske om förmögenhetsöve1foring skett. medan så inte 
anses vara fallet om optionsrält erhålls på grund av tidigare aktieinnehav. 
Detta framgilr emellertid inte heller av den föreslagna författningstexten 
enligt vilken företriidesrätt till teckning av optionslån beskattas enligt 35 § 
3 mom. KL. 

Länsstyrelsen i G1!tehorgs- och Boltus län anför: 

Knmmitten föreslår att avyttring av optionsrätt som avser rätt att köpa 
en redan existerande aktie skall beskattas enligt 35 ~ 3 mom. KL. Uinssty
relsen tillstyrker detta förslag. Optionsrätt att köpa en existerande aktie 
kan emellertid förvärvas utan samband med utgivanJe av optionslån. Även 
sådan optionsrätt bör beskattas enligt ifrågavarande hestämmelse. När det 
gäller anskaffningstidpunkt för aktie som köpes på grund av optionsrätt 
föreslår kommitten tidpunkten för utnyttjande av optionsrätten. Detta 
avviker fri.'tn vad som föreslås för andra förvärv på grund av optionsrätt. 
Reglerna bör emellertid så långt möjligt vara lika. Länsstyrelsen har ovan 
föreslagit att anskaffningstidpunkten alltid skall överensstämma med da
gen för utnyttjandet av optionsrätten. - En rMt att av ett företag köpa en 
redan existerande aktie innebär regelmässigt att aktieägaren tillföres ett 
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värde fr{in företaget. Detta viirde beskattas som utdelning. Som kommitten 
framhiiller bör beskattning ske redan vid emissi1>nstillfället for utdelning. 
Det beskattade värdet fftr Wggas till inköpspriset. Även om marknadsviir
det för aktien iir högre vid köptillfället bör någon ytterligare beskattning för 
utdelning inte ske. 

Lii11.1.1styrdsl'11 i KronobNgs liin anför: 

Kommitkn har på angivna skäl inte behandlat friigan om anstiilldas köp 
av optionsriitter i det egna bnlaget. Det iir dock angeläget att denna fr:lga 
klarliiggs. Tyviirr har det visat sig att dtdande oklarheter pi1 niirliggande 
omr:iden ~kapat problem vid taxeringen. 

S 1 '<'11ska.fi111dlw 11dla nfiirt'11i ngl'n anför: 

Fondhandlareföreningen har viJare uppmiirksammat att kommitten i 
delbetiinkandet h. 57) redlWisat gällande riitt för s.k. call options. d v s 
11ptioner snrn ger innehav<iren riitt att köpa en redan existerande aktie. 
Nuvarande praxis torde - enligt fondhandlarefiireningens bedömning -
förhindra eller i vart fall starkt försvära handeln med dessa optioner. som 
inom en snar framtid avses startas i Sverige. - En positiv utveckling av 
denna marknad är ön sk värd. d:! den kan bidra till en ytterligare vitalisering 
av riskkapitalmarknaden. Med hänsyn härtill har fondhandlareföreningen 
låtit utarbeta ett förslag till lagstiftning beträffande köp- och siiljoptioner. 
som inom kort kommer att överliimnas till regeringen. Fondhandlareför
eningen komma att hemstiilla att förslaget hehandlas i samband med den 
proposition om optionslån. som regeringen aviserat. 

7.3 Övrigt 

Niiri11gs/ii·ct.1 skattt'ddi'gation anför: 

Vad angår frågan i vilka fall avdrag för reali.,;ationsförlu~t bör medges 
anser vi att sii.dant avdrag hör gälla i alla situationer förlust uppkommer. 
Detta betyder att vi anser det principiellt felaktigt att inte avdrag medges 
även vid konkurs. likvidation och fusion. Sistniimnda avdragsrätt kan dock 
inte isoleras till att avse enbart optionsriiller utan gäller även förlust på 
aktier i konkursdrabbat bolag. Att avdrag inte medges vid konkurs sam
manhirnger med att aktierna i dessa fall inte ansetts varit förem{tl för 
avyttring. Med hiinsyn till att giillande rätt i detta hänseende måste uppfat
tas som principiellt felaktig och i vissa fall stötande anser Näringslivets 
skattedelegation att kapitalvinstkommitten i sitt fortsatta arbete bör utreda 
förutsiittningarna för avdrag för förlust vid konkurs m m som uppkommer 
på aktier och andra liknande vardepapper. 

Eftersom aktiebolagens utdelningar heskattas med dels företagens in
komstskatt. dels vinstdelningsskattcn. dels aktieiigarnas skatt pil utdelning 
och dels i form av tvimgs;wsiittningar till s.k. förnyelsefonder uppst~ills s11 
höga krav p~t företagens avkastning före skatter och tvångsavsättningar att 
mycket stora sviirigheter föreligger att genom nyemission av aktier anskaf
fa nytt riskvilligt kapital. Denna mycket hårda beskattning av aktiebola
gens avkastning och hittills företagna och nu föreslagna beskattnings~it-
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giirder för optionsl[im:n medför dä1for att Näringslivets skattedckgations i 
olika sammanhang framförda krav p~i lindring av dubbelbeskattningen 
inom aktiebolagssektorn ytterligare accentueras. Delegationen far därför 
yrka att åtgärder för att lindra dubbdbeskattningen snarast vidtages. 

Aktil'friinijandet anför: 

I vårt aktiepolitiska program föreslår vi att en sblig avkastning på 
företagens egna kapital eller aktieutdelningarna blir en avdragsgill kostnad 
i företagens rörelse på samma sätt som kostnaden för friimmande kapital. 

Si·enska fimdhandlun'.fi"irenin~en anför: 

Det bör starkt understrykas att snabba och ofta förekommande föränd
ringar i skattelagstiftningen för med sig en betydande osiikcrhet hos aktie
placerarna som är till stor skada för riskkapitalmarknaden. Annu viktigare 
torde dock vara att statsmakterna har en stor förstiiclse för och insikt om 
riskkapitalmarknadens betydelse och funktion för svenskt näringsliv. Det 
som närmast åsyftas är lättnader i dubbelbeskattningen av företag, vilka 
sedan !lera år är införda i andra länder. Det är fondhandlareföreningens 
förhoppning att åtgiirder av denna natur i fortsättningen kommer att priori
teras. 

Liinsstvrelsen i Stockholms /iin anför: 

Länsstyrelsen vill peka på att det i taxcringsarbctct har konstaterats att 
skattskyldiga åsamkat sig fiktiva förluster i andra sammanhang iin vid 
försiiljning av skuldebrev förenade med optionsriitt till nyteckning av ak
tier. Följande exempel kan belysa detta. En person säljer sina aktier i sitt 
nimansbolag för 2 milj. kr. Marknadsvärdet på aktierna är 1,4 milj.kr. 
Skälet till att köparen är villig att betala 2 milj. kr. iir att säljaren accepterar 
en revers på 1 milj. kr. med 5 c;;. ränta amorteringsfritt i 10 år. Med tanke pä 
den låga räntesatsen uppgår skuldebrevets marknadsviirde inte till nomi
nellt belopp utan till ett betydligt liigrc viirde. Antag att skuldebrevets 
marknadsvärde iir 400000 kr. Genom att ~iilja skuldebrevet strax efter 
aktieförsäljningen gör säljaren en förlust p{1 600000 kr. vilken är avdrags
gill till IOOC/i: mot vinsten på aktieförsäljningen. A andra sidan redovisas en 
600000 kr för hög vinst pä aktieförsföjningen, vilken dock endast är skatte
pliktig till 40% eller 240000 kr. Av vad som framg[ir ovan har säljaren gjort 
en skattevinst på 360000 kr samtidigt som köparen har en anskaffnings
kostnad på 2 milj. kr. - De nu angivna transaktionerna kan. enligt liinssty
relscns uppfattning. inte underkiinnas med stöd av generalklausulen. -
Uinsstyreben anser saledes att transaktioner av ovanstående slag bör 
behandlas pil likartat sätt som optionslån. 

Giiu1 hoiTiill anför: 
Hovrätten ifdigasiittcr om inte åtskilliga av de redovisade problemen 

~kulle kunna lösas genom ändring i 5 kap. I ~ aktiebolagslagen pft så sätt att 
möjligheten för borgenär att skilja optionsbcvis från skuldebrev togs bort. 
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Bila{:a 4 

GÄLLANDE RÄTT 

Aktiebolagslagen 

Ett aktiebolags behov av nytt kapital kunde tidigare i huvudsak tillgo

doses endast genom nyemission eller genom lån. Under 1960- och 1970-ta

len framfördes från skilda håll önskemål om alternativ till dessa finansie

ringsformer och från industrin påpekades ocksa att utfandska konkun·enter 

hade tillgång till flera finansieringsalternativ som saknades för de svenska 

företagen. Som möjliga finansieringsformer nämndes konvertibla skulde

brev. vinstandeblån och skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteck

ning. Ett konvertibelt skuldebrev ger innehavaren rätt att pä vissa villkor 

byta ut skuldebrevet mot en aktie i bolaget. På ett vinstandel slån är räntan 

beroende av bolagets vinst eller utdelning till aktieägarna. En optionsrätt 

berättigar innehavaren att för ett i förväg bestämt pris genom nyteckning 

förvärva en aktie i bolaget. 

I aktiebolagsutredningens betänkande Förslag till aktiebolagslag m.m. 

(SOU 1971: 15) lämnades förslag till civilrättsliga regler för konvertibla 

skuldebrev och vinstandelsbevis. Utredningen fann dock inte tillräckliga 

skäl föreligga att föreslå särskilda bestämmelser om optionslån. Vid arbe

tet med aktiebolagsutredningens förslag behandlades frågan om lagstift

ning beträffande de nya finansieringsformerna med förtur. Från näringsli

vets sida hade behovet av lagstiftning om optionsliin starkt framhållits, 

främst med hänsyn till de möjlighder utländska företag hade att uppta 

sildana lån. Det framhölls som nödvändigt att svensk<1 föret<1g fick finan

sieringsmöjligheter likartade de som utfandska företag hade. Dessa syn

punkter beaktades vid den lagstiftning som genomfördes 1973 om nya 

finansieringsformer för aktiebolag genom att uttryckliga regler infördes för 

såväl konverteringslån som optionslån. Bestämmelserna togs in i en sär

skild lag (1973: 302) om konvertibla skuldebrev m.m. Dessa hestämmelser 

överfördt.:s i sak oförändrade till aktiebolagslagen (1975: 1385). I denna lag 

infördes också regler om vinstandelslan. 

Konvertibla skuldebrev och skuldebrev förenade med optionsrätt till 

nyteckning hehandlas i 5 kap. aktieholagslagen. 

Ett konvertihelt skuldebrev skall innehålla en utfästelse från bolaget om 

att borgenären har rätt att hell eller delvis byta ut sin fordran enligt 

skuldebrevet mot en aktie i bolaget. Skuldebrevet. som skall varn löpande, 

kan ges ut ml1t betalning i pengar eller mot annat vederlag t.ex. aktier i 

annat bolag. 

Vederlaget för ett konvertibelt skuldebrev får inte understig<1 det nomi

nella beloppet på den aktie som erhålls vid konverteringen om inte mel

lanskillnaden täcks genom kontant betalning vid utbytet ( 1 * ). Denna regel 
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iir en konsekvens av att ~Il aktiebolag i princip inte for emittera aktier till 

underkurs. Vid nyemission i börsnoterade bolag medges dock emission till 

en kurs under pari under förutsättning att skillnaden mellan vall som skall 

betalas för Je nya aktierna och deras sammanlagda nominella belopp skall 

tillföras aktiekapitalet genom överi'öring fran bolagets eget kapital i övrigt 

eller genom uppskrivning av anläggningstillgångar i bolaget (4 kap. I h 
Bestämmelserna om skuldebrev utgivna i optionslån är i m[rnga hänseen

Jen desamma som giiller för konvertibla skuldebrev. Skuldebrevet skall 

vara löpande och kan ges ut mot betalning i pengar eller mot annat 

vederlag. Inget hindrar att skuldebrevet iir konvertibelt eller all det är ett 

vinstandelsbevis. Optionsrätten skall ge innehavaren rätt att teckna aktie i 

bolaget mot betalning i pengar. Vanligtvis är optionsrätten knuten till en 

vid skuldebrevet fogad kupong. dl optionsbevis. Sfi är alltid fallet niir 

optionsriitten får skiljas från skuldchrevel av borgenären och.överlåtas 

särskilt. Ett sådant optionsbevis skall vara ett löpande skuldebrev och det 

kan således cirkulera självständigt. En optionsrätt som inte får avskiljas 

från skuldebrevet kan frikopplas från dctla endast vid nyteckning av aktie 

l I §J. 

Vid kontantemission har aktieägarna företrädesrätt att teckna konver

tibla skuldebrev eller skuldebrev förenade med optionsrätt såvida inte 

annat föreskrivs i emissionsbeslutet (2 ~. 4 *). 
Bolagsstämman beslutar om emission av konverterings- och optionslån. 

Styrelsen kan dock fatta beslut om en sadan emission om srämman senare 

godkänner styrelsens beslut eller om styrelsen erhållit stämmans bemyndi

gande att fatta ett emissionsbeslut <3 §. 8-9~§). 

Av emissionsbeslutet skall framgå hland annat emissionens belopp. 

vilka som har företrädesrätl att delta i emissionen. skuldebrevens nomi

nella belopp. emissionskurs och räntefot samt tid och villkor för konverte

ring eller nyteckning. Beslutet skall också ange den räl! som tillkommer 

borgenär eller innehavare av optionsbevis för den händelse ak1iekapitalet 

ökas eller nedsätts före konvertering eller nyteckning eller om holaget före 

samma tidpunkt ger ut nya konvertibla skuldebrev eller skuldebrev förena

de med optionsrätt eller om bolaget upplöses eller upphör genom fusion 
(4§). 

Bland de viktigare frågor som skall regleras i emissionsbcslutet är de 

villkor som skall gälla vid konverteringen eller nyreckningen. Hit hör 

beträffande konvertibla skuldebrev utbytesförhållandet. konverteringskur

sen och den tid under vilken konvertering får ske (konverteringstiden). 

Motsvarande frågor vid optionslan rör faststiillandet av det antal aktier 

som optionsrättsinnchavaren får teckna, teckningskurscn samt den tid 

under vilken teckningen fär ske \optionstiden). 

Uthytcsförhållandet kan bestämmas så att skuldebrevets nominella vär

de avräknas mot aktiens nominella belopp. På så sätt byts ett visst an!al 

skuldebrev ut mot ett visst antal aktier. Vanligare är att konverteringskur-
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sen s~itts till ett belopp högre än aktiens nominella v~ink. ~om sedan riikna~ 

av mot d.:t nominella värdet p:i skuldebrevet. 

I emiso;ionsheslutet för ett option>liin skall anges det antal aktier som en 

innehavare av ett optionshevis riir teckna. Bolaget iir inte bundet a\' ni1gra 

tvingande be~tiimmelser hiirom. I beslutet kan dLiri"ör föreskrivas att en 

optionsrätt skall ge rätt att teckna en eller Oera aktier men ocksa att flera 

optinnsriitter skall krävas för att teckna en aktie. 

Teckningskursen far inte understiga aktiens nominella belopp men väl 

dess marknadsvärde. En i princip motsvarande regel giiller för konverte

ringskursen. D<:t är möjligt att bcstiimma en under hela konverterings- eller 

te<:kningstiden fast kurs. men inget hindrar bolaget att föreskriva varieran

de belopp. Dct!a kan ske genom alt priset för en aktie siills högre ju senare 

konverteringen eller teckningen sker. Aven om konverterings- eller teck

ningskursen är fast kan den komma att iindras som en följd av beslut om 

fondemission. nyemission, aktiesammanli"iggning, aktieuppdelning eller 

genom ny emission av konvertcringslän eller optionslån under länets löp

tid. Detsamma gäller vid nedsät1ning av aktiekapitalet. Det är vanligt att 

teckningskurscn sätts högre Lin aktierna~ marknadsvärde vid emissionstill

fallet. varför ingen konvertering eller nyteckning sker inledningsvis. 

En vanlig utforming av konverteringstiden är att varken bolaget eller 

borgen~iren får vidta några åtgärder under lånets första tid. Därefter 

medges konvertering. 

Inte heller för optionstiden giillcr några tvingande besutmmelser. Denna 

kan. om optionsbeviset fiir avskiljas från skuldebrevet. sträcka sig längre 

än l~mets löptid. Ofta bestäms att nyteckning inte får ske förrän en viss tid 

giitt efter cmissionstillfiillct. 

Akticbolagslagen saknar bestämmelser om hur teckningen av ett kon

vertibelt skuldebrev eller ett skuldebrev med optionsrätt skall ske. Anled

ningen är att teckningen av skuldebrevet inte medför n~igon skyldighet 

utan endast en rätt att vid ett :,enare tillfälle konvertera till eller nyteckna 

en aktie. Det har därför inte ansetts nödviindigt att införa motsvarande 

formföreskrifter som gäller vid en nyemission. t.ex. att teckningen måste 

ske på en särskild teckningslista där emissions villkoren anges. 

När teckningen av skuldebreven avslutats skall emissionsbeslutet regi

streras (Hl. 

Vid utbyte av ett skuldebrev mot en aktie skall skuldebrevet förses med 

p<lskrift om utbytet ( 11 * ). 
Nyteckning av aktie skall ske på teckningslista som innehåller emis

..,ionsbeslutet ( 12 *). Betalning av aktien skall ske i pengar (I § ). Den genom 

konvertering eller nyteckning utfärdade aktien skall d~irefter ofördröjligen 

upptas i aktieboken t I:!* l. Sedan detta skett kan rösträtt utövas för aktien. 

Senast tre manader efter det att tiden for konvertering eller teckning gått 

ut skall bolagets styrelse för registrering anmäla hur mfmga aktier som 

utgetts genom konvertering eller nytecknats och till fullo betalats. Om 
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konverterings- eller tcckningstiden är liingre iin ett i"ir ~kall anmiilan göras 

senast tre miinader efter utgiingen av var:ie riikcnskaps{1r under vilket 

konvertering cllcr nyteckning har skett. Genom registreringen iir aktieka

pit<tlct ökat med sammanlagda nominella beloppet av de anmtilda aktierna 

!lHl. 

[k nya aktil!rna beriittigar till utdelning enligt vad som bcstiimts i cmis

sionsbcslutet. Riitten till utdelning for dock inte intrilda senare iln för 

riikenskapsarct efter det under vilket aktierna skall ha till fullo betalats 

( 15 *). 
Aktiebolagslagcn medger inte bolagen rätt att emittera fristilendc op

tionsbevis. Inte heller föreligger möjlighet att emittera aktier till vilka 

knutit.~ optionshcvis. Dessa måsle vid emi<;sionen vara knutn~1 till skulde

brev. Pii marknadl!n förekommer erbjudanden om köp av units bestående 

av exempelvis en aktie i ett bolag jämte ett optionsbevis som gäller för 

teckning av nya aktier i bolaget. Sådana erbjudanden kan iistadkommas 

genom sammanförande av en större post aktier i bolaget med avskiljda 

optionshevis friln clt av bolaget utgivet vanligt optionsliin. För sådana 

units gäller vanliga eivilriittsliga regler för överbtelse av värdepapper. 

Vinstandelsliin behandlas i 7 kap. 2- 3~§. 

Det är numera förbjudet alt ge ut lån på villkor att l?inet skall hctalas p[i 

annat sätt iin mot ett nominellt penningbelopp eller med ett penningbelopp 

St)m bestäms med hilnsyn till förändringar i penningvärdet. Genom denna 

bestiimmelse har ~.k. dclägardebcnturcs förbjudits t2 ~första stycket). 

Oiiremot är det tillåtel att uppta lån mot skuldebrev med rätt till rilnta. 

vars storlek är helt eller delvis beroende av utdelningen till aktieägare i 

bolaget eller bolagets vinst (liinedebentures). Upptagande av sådana lån 

besluta\ av bolagssliimman eller. efter dess bemyndigande, av styrelsen 

(2 ~andra styckell. 

Om vinstandclsbevisen skall kunna konverteras till aktier eller om de 

utges i kombinaciun med optionsrätler giillcr de mera utförliga hestiimmel

st:rna i .:' kap. om emissionen. 

Realisationsvinstbeskattningen 

Kommunalskattelagen ( 1928: 3701. KL. innehöll ursprungligen gemen

samma regler för beskattning av realisationsvinst pil alla slag av värdepap

per. Beskattningen avsiig att träffa egendom som förvärvats i spckulations

syfte. För lös egendom ansags ett sådant syfte föreligga när egendomen 

innehafts kortare tid iin fem är. Vidare betraktades inte egendom som 

erhilllits genom gåva. arv. testamente och bodelning (bcnefikt fångl som 

förvärvad i spckulationssyfte. Realisationsvinstbeskattningen av aktier 

t.ich andra värdepapper begränsades därför till de fall där tillgängen förvär

vats genom köp. byte eller liknande oneröst f~mg och vid avyttringstillfället 

innehafts under kortare tid än fem år. 
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Ar 1951 infördes en fallande skala för beräkning av skattepliktig vinst 

inom fcmilrsperioden. Dessutom tillkom den s.k. ~kyldemansregeln. var

igenom beskattning korn att ske iiven niir egendomen förvärvats genom 

gåva från make eller skyldeman eller genom bodelning om överlataren 

förviirvat egendomen genom ett oneröst rang inom frm{irspcrioden. 

Evig realisationsvinstbeskattning för aktier samt andelar i handelsbolag 

och ekonomiska föreningar infördes flr 1966. För övrig lös egendom som 

obligationer, förlagsbevis och lösöre behölls tidigare bestiimmelscr. I fråga 

om värdepapper gjordes således [1tskillnad mellan å ena sidan andelsriitter 

och ä andra sidan fordringsrätter. 

Rcalisationsvinstkommitten föreslog ~lr 1975 gemensamma realisations

vinstrcgler för all lös egendom utom visst lösöre tSOU 1975: 53). Enligt 

förslaget skulle beskattningen vid en försäljning av en optionsrätt ske på 

samma sätt som gällde för en försald teckningsrätt till aktie. I förslaget 

intogs också en specialregel enligt vilken en aktie. som crhitllits genom 

konvertering eller genom utnyttjande av optionsrätt förenad med eller 

fogad vid ett skuldebrev, skulle anses anskaffad när skuldebrevet förvär

vades. Kommitten föreslog vidare att en konvertering inte skulle utlösa 

realisationsvinstbeskattning. 

Förslaget genomfördes emellertid inte. Vid den reform av realisations

vinstbeskattningen, med det niimnda betänkandet som grund. som besluta

des år 1976 då aktievinstbeskattningen i huvudsak fick sin nuvarande 

utformning, företogs överhuvudtaget inga lagstiftningsåtgärder beträffande 

konvertibla skuldebrev eller skuldebrev förenade med optionsräu. Den 

enda lagstiftningsåtgärd som rört l"'eskattningen av de nya finansieringsfor

merna för aktiebolag vidtogs år I 977 och gällde frågorna om bolaget~ rätt 

till avdrag för den ränta som utbetalas på vinstandel slån samt behandlingen 

av en aktieiigares företrädesrätt att delta i ett sådant lån. 

Realisationsförlust beräknas i princip enligt samma grunder som gäller 

för realisationsvinst. Endast verklig förlust är avdragsgill. Avdrag tillåts 

således inte om förlust uppkommer vid användning av olika schablon

regler. 

Avdrag för realisationsförlust får vid taxeringen till kommunal inkomst

skatt göras från sådan realisationsvinst eller lotterivinst som är hänförlig 

till samma förvärvskälla som förlusten. Vid taxeringen till statlig inkomst

skatt är däremot kvittning mellan underskott av tillfällig förvärvsverksam

het i en förvärvskälla och inkomst av sådan verksamhet i annan förvärvs

källa tillåten. Vid båda taxeringarna gäller att underskott inte får avräknas 

som allmänt avdrag från den skaltskyldiges inkomst från förvärvskällor 

inom andra inkomstslag. Avdrag medges dock för sådan förlust mot reali

sationsvinst eller lotterivinst under ett senare beskattningsår. dock senast 

sjätte beskattningsåret efter det till vilket förlusten är hänförlig. 

KL saknar således särskilda realisations vinstregler för konvertibla skul

debrev och skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning. Beskatt-



Prop. 1984/85: 193 

ningen maste därför grundas på en analog tilliimpning a\' bestämmelserna i 

35 ~ och 36 *KL samt på praxis. Av regeringsrätten prövade fall inskriin

ker sig dock f. n. till två, nämligen RA 83 1: 77 I och Il. Dessa mål giillde 

heskattningen vid avyttring av dels ett konvertibelt skuldebrev förenat 

med en avskiljbar optionsrätt till nyteckning. dels en obligation förenad 

med samma rätt och av delar av en sådan unit. Avgörandena innefattar 

många olika delfrågor. Härigenom har pä betydelsefulla punkter klargjorts 

vad som utgör gällande rätt på omrtidet. Allmänt kan om avgörandenc1 

siigas följande. En avyttring av ett avskiljt optionsbevis samt - givetvis -

en genom konvertering eller option nyförvärvad aktie skall heskattas enligt 

aktievinstreglcrna i 35 ~ 3 mom. KL. Vid avyttring av konvertibla skulde

hrev sker beskallningen enligt 35 * 4 mom. KL. Ett skuldebrev utgivet i ett 

optionslån skall vid avyttring heskatta~ enligt 4 mom. samma paragraf och 

detta även i den situationen att optionsbeviset ej avskiljts utan följer med 

vid övcrlfrtelsen. 

Beskattningen vid avyttring av en optionsrätt kan således komma att ske 

enligt olika regclsystem. Den avskilda optionsrätten heskattas enligt 35 * 
3 mom. KL medan 4 mom. samma paragraf tilliimpas om optionsrätten 

överlåts gemensamt med skuldebrevet. En innehavare av en unit kan allt~å 

själv välja vilken bcskattningsregel som skall tillämpas vid avyttring ge

nom att försälja optionsrätten a~skiljd från eller sammanhållen med skul

debrevet. 

Vid avyttring av ett konvertihkt skuldehrev eller av skuldehrevet eller 

av hela uniten i ett optionslån gäller sålunda att beskattning sker enligt 

35 * 4 mom. KL. Detta innebär att den skattepliktiga realisationsvinsten 

reduceras ju längre tid som skuldebrevet innehafts. 

lnnehav,tid 

Mindre iin 2 år 
2 år men mindre än ) år 
3 ~lr · · " 4 fff 
4 år·· ·· 5 år 

Skattepliktig realisationsvinst 

1ooc;. 
75 c;r-
50'1 
25 <,:;. 

Efter fem ftrs innehav är hela vinsten skattefri. Beskattning av vinst vid 

avyttring inom femårsperioden sker vidare endast om skuldebrevet anskaf

fats genom köp. byte eller därmed jämförligt fång. I syfte att förhindra 

missbruk har den s.k. skyldemansregeln införts. Den innebär att avyttring 

av egendom som förvärvats från en närstående genom henefikt fång i vissa 

fall föranleder realisationsvinstbeskattning. 

Värdestegring på skuldebrev anses således normalt utgöra realisations

vinst. I vissa fall har dock ändringar i kapitalvärdet på skuldebrev ansetts 

utgöra ränta. Sålunda har vinst vid inlösen eller överlåtelse av s.k. tinans

v:ixlar beskattats som ränta <RÅ 1972 ref. 51). En liknande bedömning 

gjordes avseende ett skuldehrev som skulle ges ut till en kurs som motsva

rade 45 procent av nominellt belopp. Vinsten vid inlösen betraktades som 
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ränta !IV\ 82 Aa 152 l. A ven inlösen av ett konvertibelt skuldebrev till 

överkurs har i praxis behandlats som riinta (RÅ 1969 Fi 13961. Har skulde

brev friin begynnelsen emitterats till pari men kursen sedan sjunkit be

handlas diircmot viirdeförändringen pi:i vanligt sätt enligt realisatinnsvinst

reglerna. 

Av särskilda bestämmelser följer att vinster och förlu'>ler pti bankcertifi

kat. statsskuldväxlar och skattkammarviixlar skall betraktas som ränta 

!41 e ~ KLI. 

Som ovan niimnts beskattas avyttring av ett avskiljt optionsbevis och en 

aktie förviirvad med ~löd av en optionsr~ltt enligt J'i ~ 3 mom. KL. Detta 

innebär an vinsten beskattas fullt ut om innehavstiden understiger två ~ir 

och att 40 C:( av vinsten tas till beskattning om innehavs1iden är längre. 

Någon ytterligare inskriinkning i beskattningen sker inte oavsel\ innehavs

tidens liingd. 

Om skuldebrev med optionsriitt emineras till pari slås i de tidigare 

niimnda regeringsrättsavgörandena fast att hela cmissionsbcloppel för uni

ten faller pi1 skuldebrevet. Optionsbeviset följer siiledes med utan nägon 

kostnad. Denna bedömning är en följd av regeringsrättens grundläggande 

synsätt atl en aktieiigare. som tecknar och betalar det nominella beloppet 

för dt skuldebrev, hilrigenom lämnar bolaget ett lim pt1 detta belopp. 

Bolagets utfästelse av en ortionsriitt innefattar ingen kostnad för bolaget 

utan representerar för detta en möjlighet att fa ännu ett kapitaltillskott 

genom en ökning av aktiekapitalet vid en efterföljande nyteckning. Det 

förhiillandet att utfästelsen representerar ett värde för aktieiigaren medför. 

enligt regeringsrätten. ej att denne skall anses ha li!nat bolaget ett lägre 

belopp än vad skuldebrevet nominellt anger och han faktiskt hctalat in till 

bolaget. 

Om skuldebrevet förviirvas på annat oneröst shtt än gennm deltagande i 

emissionen gäller att inköpspriset är an~kaffningskostnad. Ar skuldebrevet 

vid förvärvet förenat med ett optionsbevis men har någon kurs ännu inte 

registrerats för detta anses inköpspriset i sin helhet falla på skuldebrevet. 

Om förvärvet skett efter den tidpunkt df"1 optionsheviset börjat noteras som 

ett fristiiende värdepapper. skall siirskild anskaffningskostnad beräknas 

för skuldebrevet och för optionsbeviset, varvid inköpsprisct fördelas p{t 

dessa viirdepapper med ledning a\' kursrelationen dem emellan på för

vilrvsdagen. 

Tecknas ett skuldebrev med optionsrätt utan företriidesriitt uppgår an

skaffningskostnaden likasi1 till emissitrnsbeloppct. Har företrädesrätten 

köpts blir anskaffningskostnaden deb vad som erlaµts för företrt1desrätten 

dels emissionspriset. Anskaffningskostnaden för en inköpt företriiclesrätt 

anses således till ingen del belöpa pii optionsriitten. 

Niir ett skuldebrev anskaffas med stöd av en företrädesriitt anses skulde

brevet förviirvat genom teckningen. Detsamma gäller om förcträdesriitten 

förviirvats genom köp. Vid ett köp av sjiilva skuldebrevet utgör köpetillfäl

let anskaffningstidpunkt. 
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An~kaffningskostnaJen för en optionsriitt iir 0 kr. för aktieiigarcn enligt 

regeringsriittens ovan redovisade grundbgganJe synsiitt. För en inkört 

sitJan riill utgör köpeskillingen anskaffningskostnad. för en aktie som 

recknas med stöd a\' en optionsriitt hlir anskaffningskostnaden lika med 

det belopp som betalas in till bolaget vid teckningen jiimte i fi.irckommande 

fall vad som betalah flir optionsriitten. 

En optionsräll som förvärvas genom en företr~idesrtitt pfi grund a\' ett 

aktieinnehav eller genom en förviirvad fliretriiJesriitt anses anskaffad vid 

tidpunkten för deltagande i lånet. Har optionsrtitten inköpts blir dagen för 

köpet anskaffningstidpunkt. 

Etl utbyte av ett konvertibelt skuldebrev mot en aktie likstills med en 

avvttring av skuldebn:vet och ett förviirv a\ aktien. Skuldebrevet anses 

avyttrat till ett pris som motsvarar antalet aktier som erhfillits för skulde

brevet multiplicerat med aktiekursen. Anskaffningskostnaden för aktien 

torde motsvara skuldebrevets marknadsvärde \·id utbytet. 

En aktie som förvärvas genom utnyttjande av en ortionsriitt anses 

anskaffad vid tidpunkten för teckningen av aktien. Anskaffningstiden för 

en sådan aktie får si"iledes inte härledas bakat i tiden till tidpunkten för 

förviirvet av moderaktien om förvärvet av optionsrätten gjorts av en aktie

iigare med företriidesrätt på grund av aktieinnehavet. Detta iir en följd av 

att företriidesrätten endast anses ha avseende på skuldebrevet och inte pii 

optionsbeviset. Optionsriitten anses alltså inte som ett direkt utfiöde av det 

aktieinnehav som kvalificerar för deltagande i l{tnet. Genom att företriides

rätten endast avser rätt att teckna ett skuldebrev bryts sambctndet med de 

underliggande aktierna. 

Om en aktieägare inte vill delta i en emission sllm avser utgivande av 

konvertibla skuldebrev förenade med optionsriitt och diirfor siiljer sin 

företriidesrätt skall beskattningen ske enligt reglerna 35 ~ 3 mom. KL. Re

geringsrältens motivering till detta iir att rätten s{isLllll varande en r~itt att 

teckna ett skuldebrev som kan konverteras till en aktie tir.iiimförlig med en 

teckningsrätt till aktie. 

För inköpta företrädcsr~itter bestiims anskaffningstidrunkt och anskaff

ningskostnad genom köpeavtalet. 

Optionsr:itten utslocknar när den utnyttja~. Detta medför att ett utnytt

jande av t.:n optionsriitt inte innebiir att ri"itten anse~ avyttrad. Niigra 

beskattningskonsekveföer uppkommer siilede~ inte vid utnyttjande av en 

optionsrätt för nyteckning. 

En annan typ av optionsrätter är de som ger inrn:havaren riitt att ri1 vissa 

villkor köpa en redan existerande aktie. A ven för dessa option.;riitter 

bygger gällande riitt pit praxis. främst regeringsriittens avgöranden i m:1Ien 

RA 80 Aa 151 och RÅ 83 I: 90. A 1· ränsfallen kan bland annat följande 

sluhatser dras. Vederlaget vid uprl<.ttebc av en sådan optionsrätt skall 

beskattas enligt hestiimmelscrna i .15 * I rnorn. KL. Om sjiilla optinnsriit

ten a\·yttras sker beskattningen enligt 4 nwm. samma paragraf. Utnyttjar 
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innehavaren optionsriittcn för köp a\' aktie anses denna förvärvad vid 

köpetillfället. Anskaffningskostnaden för aktien hlir köpeskillingen jämte 

vederlaget för optionsrättcn. Vid utnyttjandet av optionsriitten utslocknar 

denna. Utnyttjandet föranleder alltså ingen hcskattning. 
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Förslag till 

129 

De remitterade 

förslagen 

Lag om ändring i kommunalskattclagen (1928:370) 

Hiirigenom föreskrivs i friiga om kommunal skattelagen ( 1928: 37{)) 
dels att 35 ~ 3 mom .. 53 ~ 1 mom., punkterna 2 b och 4 av anvisningarna 

till 36 * samt punkterna 4 och 4 a av anvisningarna till 41 * skall ha nedan 
angivna lydelse, 

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

3 mo m. 1 Realisationsvinst på 
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 
jämförlig med här avsedd andelsrätt 
eller aktie är i sin helhet skatteplik
tig, om den skattskyldige innehaft 
egendomen mindre än två år. För 
vissa aktier och andelar tillämpas 
bestämmelserna i 3 a mom. 

3 mo m. Realisationsvinst på 
grund av avyttring av aktie, an -
del i aktiefond, delbevis 
eller teckningsrätt till ak
tie eller andel i ekonomisk 
förening eller i handelsbo
lag, kon1·ertihclt skulde
hrel', optio11shc1·is, före· 
I r ii dl' sr ä 11 I i 11 I e c k Il i 11 R a \' 
kon ve rt i h cl I sk 11 Ide h r e \' cl· 
ler skuld e h r ei· fii rena I med 
options r ii 11 eller annan rättighet 
som är jämförlig med här avsedd 
andelsrätt eller aktie är i sin helhet 
skattepliktig, om den skattskyldige 
innehaft egendomen mindre än två 
år. Med optionshn·is a1·sl'S he1·is 
om optionsriill till nyteckning eller 
köp m· aktie 11/Rii·et i föreninR med 
sk11ldehrel'. För vissa aktier och an
delar tillämpas bestämmelserna i 
3a mom. 

Avyttrar skattskyldig egendom som avses i detta moment och som den 
skattskyldige innehaft två år eller mera, är 40 procent av vinsten skatte
pliktig. Från sammanlagda beloppet av skattepliktig realisationsvinst enligt 
detta stycke under ett beskattningsår, minskat med avdragsgill del av 
förlust vid avyttring samma år av egendom som avses i detta stycke, äger 
skättskrldig åtnjuta avdrag med 3 000 kronor. Har den skattskyldige under 
beskattningsfaet varit gift och levt tillsammans med sin make, får sådant 
avdrag atnjutas för dem båda gemensamt med 3 000 kronor. I intet fall får 
dock skattskyldig åtnjuta avdrag med högre belopp än som svarar mot 
sammanlagda beloppet av skattepliktig realisalionsvinst enligt dettä stycke 
minskat med avdragsgill del av förlust som nyss nämnts. 

1 Senaste lydelse 1984: 1060. 

9 RiksJaRen Jr,)84185. I mm/. Nr 193 
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N111·aramle lvde/se Fiir<'sillJ;cn /rdc/sc 

Kan tilHimpning av föregående stycke antas hindra strukturrationalise
ring som iir önskvärd från allmiin synpunkt. kan regeringen eller myndig
het som regeringen bestämmer medge bdriebc därifrån helt eller delvis. 
om företag som berörs av strukturrationaliseringen gör framstiillning om 
detta senast den dag avyttringen sker. 

Har egendom som avses i detta moment avyttrab genom sädan tvångs
förs~iljning som anges i 2 ~första stycket I) lagen ( 1978: 970) om uppskov 
med beskattning av realisationsvinst. är - oavsett tidpunkten för förviirvet 
- endast 40 procent av vinsten skattepliktig. 

Bestämmelsen i 2 mom. tredje stycket äger motsvarande tillämpning p[1 
egendom som avses i detta moment. 

Har fastighet överlåtits på aktie
bolag, handelsbolag eller ekono
misk förening genom fång på vilket 
lagfart sökts efter den 8 november 
l 967 av någon som har ett bestäm
mande inflytande över bolaget eller 
föreningen. beräknas skattepliktig 
realisationsvinst vid hans avyttring 
av aktie eller andel i bolaget eller 
föreningen som om avyttringen av
sett mot aktien eller andelen sva
rande andel av fastigheten. Vad nu 
sagts får inte föranleda att skatte
pliktig realisationsvinst beräknas 
lägre eller att avdragsgill realisa
tionsförlust beräknas högre än en
ligt reglerna i detta moment. Be
stämmelserna i detta stycke gäller 
endast om sådan fastighet utgör bo
lagets eller föreningens väsentliga 
tillgang. De gföler dock inte vid 
avyttring av aktie i sådant bostads
aktiebolag eller andel i sådan bo
stadsförening som avses i punkt 2 
femte stycket av anvisningarna till 
38 §. om avyttringen avser endast 
rätt till viss eller vissa men ej alla 
hostadslägenheter i fastigheten. 
Lika med lagfartsansökan anses an
nan ansökan hos myndighet om 
viss åtgärd med [1beropande av 
fånge<;handlingen. Om vinsten vid 
försäljning av aktie eller andel på 
grund av bestämmelserna i detta 
stycke beräknas enligt de regler, 
som gäller för beräkning av vinst 
vid avyttring av fastighet, skall 
avyttringen anses ha avsett den mot 
aktien eller andelen svarande ande
len av fastigheten. 

Har fastighet överEitits på aktie
bolag, handelsbolag eller ekono
misk förening genom föng pf1 vilket 
lagfart sökts efter den 8 november 
1967 av någon som har i.:tt bestäm
mande inflytande över bolaget eller 
föreningen. beräknas skattepliktig 
realisationsvinst vid hans avyttring 
av aktie eller andel i bolaget eller 
föreningen som om avyttringen av
sett mot aktien eller andelen sva-
rande andel av fastigheten. Vad nu 
sagts får inte föranleda att skatte
pliktig realisationsvinst beräknas 
liigre eller att avdragsgill realisa
tionsförlust beräknas högre än en
ligt reglerna i detta moment. Be
stämmelserna i detta stycke giiller 
endast om sådan fastighet utgör bo
lagets eller föreningens väsentliga 
tillgång. De gäller dock inte vid 
avyttring av aktie i st1dant bostads
aktiebolag eller andel i sådan bo-
stadsförening som avses i punkt 2 
femte stycket av anvisningarna till 
38 *· om avyttringen avser endast 
rätt till viss eller vissa men ej alla 
bostadslägenheter i fastigheten. 
Lika med lagfartsansökan anses an
nan ansökan hos myndighet om 
viss åtgärd med åberopande av 
fångeshandlingen. Om vinsten vid 
försäljning av aktie eller andel på 
grund av bestämmelserna i detta 
stycke beraknas enligt de regler. 
som giiller för beräkning av vinst 
vid avyttring av fastighet. skall 
avyttringen anses ha avsett den mot 
aktien eller am.lclen svarande ande-
len av fastigheten. Motsrnrande 
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N111·11n11ufr !ydel.l'I' 

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 på den skattskyldige eller 
annan. skall som skattepliktig reali
sationsvinst räknas vad den skatt
skyldige erhåller för aktien. Vid be
dömande av frågan om överlåtelse 
av större delen av bolagets tillgång
ar ilgt rum skall även beaktas till
gang 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 bcst~immande inflytande. 
Har överlåtelse av tillgång i bolaget 
ägt rum efter utgfangen av det be
skattningsår dä 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
skattningsår. 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 av aktien eller andelen 
skett i annat syfte än att erhålla 
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Fiircs/aJ.:Cll !wfef.,·1' 

giilla 1·id a1·yflri11g ar /.:.m1·crtibclt 
sk.uldf'hrn· eller ortionshn·i.1 utgi-
1'1'1 a1· akticholag s11111 1111 sagts. 
Har aktiebolaget 11tgirit ko111·1'r
tihla sk11ldchre1· eller or11ionshcl'i.1 
skall aktiens. sk11ldehrc1•l'fs eller 
ortionshe1·isl'ls andel (/\' jästighc
tcn anses mots1·ara aktil'ns, sk11lde
hrc1·cts eller optionshn·ise/s andel 
{/\' alla aktier i bolaget och alla de 
ak1ier fil/ 1·ilka k.omwtihla .1k11/dc
hrc1· kan 11th_1·1as samt alla de aktier 
1·ilk.a kan nytecknas med stiid il\' 

optionsrä tta. 
Avyttrar skattskyldig aktie i ak

tiebolag och finns vid avyttringen 
oheskattade vinstmedel i bolaget 
till följd av att större delen av dess 
tillgångar före avyttringen av aktien 
överlåtits p{i 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 även beaktas till
gång i bolaget som inom tvä år efter 
avyttringen av aktien. direkt eller 
genom förmedling av annan. över
hits p[I den skattskyldige eller ho
nom närstående person eller på ak
tieholag. handelsbolag eller ekono
misk förening. vari den skattskyldi
ge eller honom närstående person 
har ett bestämmande inflytande. 
Har överlåtelse av tillgång i bolaget 
ägt rum efter utgången av det be
skattningsår dä 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
skattningsår. Vad nu sagts äger 
motsvarande tillämpning vid 
avyttring av kmn·ertihelt sk.11/de
bre1• eller op1ionshl'l·i.1· uti.:iret a1· 

såda/1/ aktieholag som m·ses iförs
ta meningen a1• detta stycke eller 
andel i handelsbolag eller ekono
misk förening. Riksskatteverket för 
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Nu1·am11dc lrdclse 

obehörig förmån vid beskattningen. 
Mot beslut av verket i sådan fråga 
far talan inte föras. 

1\\"yttrar 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 
fä tal fysiska personer ( fåmansbo
lag). till ett annat fåmansbolag. vari 
aktie - direkt eller genom förmed
ling av annan - ägs eller inom tvt1 
tir efter avyttringen vid något tillfäl
le kommer att ~igas av den skatt
skyldige eller honom niirstående 
person, skall som skattepliktig 
realisationsvinst räknas 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 få
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 realisationsvin
sten tas till beskattning på samma 
sätt som vid eftertaxering för 
nämnda beskattningsår. Vad nu fö
reskrivits äger motsvarande till
lämpning i fråga om handelsbolag 
eller ekonomisk förening eller andel 
i sådant bolag eller förening liksom 
teckningsrätt till aktie eller annan 
rättighet jämförlig med aktie. Sker 
avyttringen av organisatoriska eller 
marknadstckniska skäl eller förelig
ger andra synnerliga skäl, kan rege
ringen eller myndighet, som rege
ringen bestämmer, för särskilt fall 
medge undantag från tillämpning av 

Förcslagc11 lydl'i.11' 

medge undantag frän detta stycke. 
om det kan antas att avyllringen 
skett i annat syfte ~in att erh<llla 
obehörig förmån vid beskattningen. 
Mot beslut av verket i siidan fråga 
får talan inte föras. 

Avyttrar skattskyldig aktie i ett 
aktiebolag, vari aktierna till huvud
saklig del ägs eller på diirmed jäm
förligt sätt innehas - direkt dler 
genom förmedling av juridisk per
son - av en fysisk person eller ett 
ffttal fysiska personer (fomansbo
lagl. till ett annat fåmansbolag. vari 
aktie - direkt eller genom förmed
ling av annan - ligs eller inom tv;\ 
år efter avyttringen vid något tillfäl
le kommer att ägas av den skatt
skyldige eller honom närstående 
person. skall som skattepliktig 
realisationsvinst räknas vad den 
skattskyldige erhåller för aktien. 
Lika med aktieinnt:hav 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 tillgfmgarna i något av fä
rr.ansholagen. Har överlåtelse av 
aktit: 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 skatcskyldig
hct för realisationsvinst enligt detta 
stycke uppkom far realisationsvin
sten tas till beskattning pä samma 
sätt som vid eftertaxering för 
nämnda beskattningsår. Vad nu fri
reskrivits äger motsvarande till
lämpning i fråga 0111 m·yttring 111· 

konvertibelt skuldebre1· eller op
tionsbc1•is 11tgi1·et m· sådant aktie
bolag som al'ses i första meningen 
m· detta stycke samt i fråga om han
delsbolag eller ekonomisk förening 
eller andel i siidant bolag eller för
ening liksom teckningsrätt till aktie 
eller fiiretriidesriitt till teckninR a1· 
konvertibelt sku/dehrei· eller skul
debrei· förenat med optionsrätt el-
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Fiirt'Siuf;e!I lyddse 

ler annan rättighet jämförlig med 
aktie. Sker avyttringen av organisa
toriska eller marknaJstekniska skäl 
eller föreligger andra synnerliga 
skäl. kan regeringen eller myndig
het. som regeringen best;immer. för 
särskilt fall medge undantag från 
tilliimpning av detta stycke. 

Som narståenJe person riiknas i detta moment föriildrar. fareller morl'ör
;ildrar. make. avkomling eller avkomlings make. syskon eller syskons 
make eller avkomling samt dödsbo vari den skattskyldige eller någon av 
nämnda personer iir deliigare. Med avkomling avses jämväl styvbarn och 
fosterbarn. 

5H 
I mo m. 2 Skyldighet att erlägga skall för inkomst åligger si't framt ej 

annat föreskrives i denna lag eller i särskilda bestämmelser. meddelade på 
grund av överenskommelse eller beslut. varom i 72 och 73 ** sägs: 

al fysisk person: 
för tid. under vilken han varit här i riket bosatt: 
för all inkomst, som förvärvats inom eller utom riket; samt 
för tid, under vilken han ej varit här i riket bosatt: 
för inkomst av här beliigen fastighet: 
för inkomst av rörelse. som här bedrivits: 
för avlöning eller annan därmed jämförlig förmån. som utgittt av anställ

ning eller uppdrag hos svenska staten eller svensk kommun: 
för avlöning eller annan därmed jämförlig förmån, som utgätt av annan 

anställning eller annat uppdrag, i den mån inkom~ttn uppburits härifrån 
och förvärvats genom verksamhet här i riket; 

för pension enligt lagen ( 1962: 381 ) om allmiin försäkring till den del 
beloppet överstiger 7 500 kronor och för annan ersättning enligt nitmnda 
lag: 

för pension pä grund av anstiillning eller uppdrag hos svenska staten 
eller svensk kommun: 

för belopp, som utgår på grund av annan pensionsförsäkring än tjänste
pensionsförsäk1ing. om försäkringen meddelats i här i riket bedriven för
säkringsrörelse: 

för ersättning enligt lagen ( 1954: 243) om yrkesskadeförsäkring eller 
lagen ( 1976: 380l om arbetsskadeförsäkring och lagen ( 1956: 293) om ersätt
ning åt smittbiirare samt enligt annan lag eller författning, som utgått till 
nagon vid sjukdom eller olycksfall i arbete eller på grund av militärtjänst
göring eller i fall som avses i lagen ( 1977: 265) om statligt personskade
skydd eller lagen (] 977: 26 T) om krigsskadeersättning till sjömän: 

för dagpenning frän erkänd arbetslöshetskassa enligt lagen 
( 1973: 370) om arbetslöshetsförsäkring och kontant arbetsmarknadsstöd 

enligt lagen ( 1973: 371) om kontant arbetsmarknadsstöd; 
för timstudiestöd och inkomstbidrag enligt studiestöd slagen ( 1973: 349); 

'Senaste lydelse 1984: 1060. 
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för annan härifrån uppburen, genom verksamhet här i riket förvärvad 
inkomst av tjänst; 

för återfört avdrag för egenavgifter enligt lagen 11981: 691) om socialav
gifter samt - i den man avdrag har medgetts för avgifterna - restituerade. 
avkortade eller avskrivna egenavgifter: 

för vinst vid icke yrkesmiissig avyttring av fastighet eller rördse här i 
riket eller tillbehör till sådan fastighet eller rörelse och av egendom som 
avses i 35 ~ 3 a mom. och som innefattar nyttjanderiitt till ett hus eller del 
av ett hus här i riket: samt 

för vinst vid icke yrkesmässig 
avyttring av aktier och andelar i så
dana svenska företag som avses i 
punkt 4 a av anvisningarna till 41 *· 
om övc:rliitaren vid något tillfälle 
under de tio kalenderiir som n~ir
mast föregått det fa dä avyttringen 
skedde haft sitt egentliga bo och 
hemvist här i riket eller stadigva
rande vis tals hiir: 

b) dödsbo: 

för vinst vid icke yrkesmiissig 
avyttring av aktier och andelar i så
dana svenska företag som avses i 
punkt 4a av anvisningarna till 41 ~ 
samt konn•rtihla .1k11ldehrl'l" och 
optionshcl'is 111ginw m· s1·c11ska 
akt ieholag. om överlåtaren vid nii
got tillfälle under de tio kalenderår 
som niirmast föregätt det ar då 
avyttringen skedde haft sitt egent
liga ho och hemvist här i riket eller 
stadigvarande vistats här: 

för all inkomst som förvärvats inom eller utom riket. 

Anvisningar 
till 35 s 

9. Ska1tcpli/.:tig rcalisationsi·inst 
eller al'llragsgil/ rea/i.rntionsj()r/ust 
skall inte anses uppkomma när clt 
konl'crtihelt s/.:11/dehn'\' hyts 111 mn1 

en aktie eller en option.viiTt utnvu
jas för teckning eller kiip m· en ak
tie. 

En aktie, som fi'in·iil"l'ats 1·id 111-
hyte av elt ko111·crtihclt s/.:11ldehre1· 
c:fier 11tgången m')11ni 1985 eller ge
nom nyteckning eller kiip meJ stöd 
m· en optionsriiTt anses anskaffad 
vid tidpun/.:tcnfi.irfiin·ärvet Il\' skul
dehrevet respektive optio11sriitte11. 
Har utbyte tl\' ett konrcrtihclt sk11l
dehre1· skett fiire nyss nämnda tid
punkt anses aktien .fi'irviirl'lld i och 
med utbytet. 

Har en aktieiigare med fiiretrii
Jesriitt pil grnnd av a/.:ticinnclw1· 
.fårviirl'(lt ett konl'l!rtihelt skulde
brei· eller en optionsrätl till ny
teckning 1111ses sk11/Jehrel'et re
spc/.:th·c optio11sriitte11 anskaj/ad 
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i·id tidpunklt'n ji"ir fiirl'ärl'l'! lll' de 
11/.:1icr på 1·il/.:11 fiire1riide.1riil1c'11 
gmndats. Har annan skattskyldig 
iin akticiiJ.:are med ji'ire1riidesriitt 
/('irl'iin·at ett kum·atibelt skulde
brn· eller 1'11 op1io11sriill anses skul
debn·1·et respektive op1io11sriif1('/I 
anskt{f/iid 1·id tidp1111k1rnji"irF.irviir-
1'e/ m·fiJrctriidcsriitte11. 

Ett skuldchrc1· som utgil'its .fC'ir
enat med en optionsriill och som 
fi"irl'iirn11.1· med stiid m· en fiiretrii
desriitt till teckning anses 1111sk11f(a1 
rid 1idpu11kte11 .f('ir teckningen. 

till 36 ~ 

2 b.' Avyttras aktie eller andel i aktiefond och har aktien eller andelen 
innehafts två år eller mera (äldre aktie eller andel), gäller bestämmelserna i 
andra och tredje styckena. 

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

Anskaffningskostnad för äldre aktie. som är noterad på börs eller före
mål för liknande notering, och för äldre andel i aktiefond får bestämmas till 
ett belopp som motsvarar 25 procent av vad den skattskyldige erhåller för 
aktien eller andelen efter avdrag för kostnad för avyttringen. Kan den 
skat1skyldige göra sannolikt att en beräkning enligt andra stycket leder till 
ett högre belopp. skall dock detta högre belopp anses som anskaffnings
kostnad. 

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 
\tycket. som belöper på delbeviset eller teckningsrätten. 

Vid avyttring för senare leverans av aktie som är avsedd att förvärvas i 
anslutning till leveransen (terminsaffär). skall skattepliktig realisations
vinst anses ha uppkommit. trots att aktien förvärvas efter avyttringen. 
Motsvarande gäller om avyttringen avsett lånad aktie. som skall föerställas 
till längivaren genom överlitmnandc av aktie av samma slag förviirvad i 
anslutning till återstiillandet (blankningsaffär). Vinst eller förlust vid 
blankningsaffär skall beräknas som skillnaden mellan vad som erhålls vid 
avyttringen av den lånade aktien och anskaffningskostnaden för motsva
rande aktie, som återställs till lfangivaren. Har aktien inte äterställts till 
längivaren före utgtingen av det år. som följer närmast efter avy!tringsiiret. 
~kall skillnaden mellan vad den skattskyldige erhållit för den avyttrade 
aktien och värdet av motsvarande aktie - ber~iknat efter den lägsta betal
kurs eller, om sadan saknas. den liigsta köpkurs, som noterats från avytt
ringsdagen till utg{mgen av sistniimnda år - anses som skattepliktig rcali-

; Senaste lyd..:lse 1983: 1116. 
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sation~vinst. Avdragsgill realisationsförlust skall därvid ej an~cs ha upp
kommit. Om vid ätcrlämnandet av ifrågavarande aktii.: denna anskaffats till 
ett pris. som är lägre än det som beräknats vid tidigare vinstberäkning. 
skall skillnaden tas upp som skattepliktig realisationsvinst det år da aktien 
atcrstiillts till fangivaren. Har i stället förlust uppkommit ~ir denna att <inse 
som avdragsgill realisationsförlust. 

Har här i riket bosatt skattskyldig förvärvat uthindsk aktie frän annan 
sådan skattskyldig och samtidigt förvärvat en rättighet att omplacera ak
tien i annan utländsk aktie (switchrätt) gäller följande. Kostnad för förvär
vet av denna rättighet eller er~ättning i samband med avyttring av densam
ma skall vid beriikningen av skattepliktig realisationsvinst eller avdragsgill 
realisationsförlust i samband med avyttring av den utländska aktien inte 
inriiknas i anskaffningskostnaden eller den erhållna likviden för aktien. 

Vad i femt..: och sjiitte styckena sägs om aktie giiller iiven annan ..:gen
dom som avses i 35 * 3 rnorn. 

Vid ai•yttrini;: m· ett kom·ertibelt 
skuldchrC\' eller ett optionsberi.1· 
som innt'lwfts ti·å år eller mer 
(iildre ko111·ertibelt sk11ldehrei· eller 
äldre optionshn·is) heriiknas an
ska.fji1ingskostn11dcn jär sådana 
skuldehrei· eller he1·i.1· m· samma 
slag på siifl som anges i andra 
stycket. För äldre kom·ertihclt skul
dehrev so111 i:ir noterat på börs eller 
fijremålför liknande notering gäller 
hestiim111e/.1·trna i tredje stycket. I 
fråga om äldre optionsbci•is gäller 
hestiim111clscr11<1 i tredje stycket om 
hn·iset utgii·its av ho/ag 1·ars aktier 
vid a1·yttri11ge11 av bcl'iset iir note
rade p/1 hörs eller föremäl fiir lik
nande notering. 

En fiirctriidesriitt till teck11ing ar 
kom•ertihelt skuldehrei· eller skul
dehrn· förenat med optionsriitt 
.10111 grundas på aktiei1111eha1· i ho
lagct anses anskaffad 11tan kost
nad. 

Som a11skaffningskostnad för ett 
skuldebrev som 11/gii·its j('irenat 
med opticmsriitt och som fiirviirl'ats 
genom teckning upptas sk11/debre
l'ets mark1111d.1Tlirde 1·id fön·ärl'ct. 
Som a11skajji1inpkosr1wd .fi"ir ett 
optionshei•is 11pptas i nu angfrna 
./(il/ skillnaden mellan emissions
kursen och 111ark1111d.1·1·ärdet jbr det 
skuldebre\' med i·ilkct hci·iset i·ar 
.fi:irenat. liar teckningen skett med 
stiid al' en .fi"iretriidesriitt som fiir-
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i·iirrnts genom /.:<Jp eller byte med
rii/.:nas vederlaget .f('ir fiiretriides
rätten i a11s/.:(~fli1i11gs/.:ostnade11 fiir 
optionshC1·iset. Bestämmelserna i 
detta styc/.:e tillämpas inte om tec/.:
ningen s/.:ett före den I j11li 1985. 

Är ett s/.:uldebre1· förenat med 
flera optionshel'is s/.:al/ s/.:illnaden 
mellan emissio11s/.:11rse11 och mar/.:
nad.1Tiirdet får s/.:11ldehrc1·et fiirde
las mellan vptionshevisen med led
ning av deras mar/.:nad.n-1/rden. 

4. 4 Avdrag för realisationsförlust, beräknad enligt punkt 3 ovan, fär. om 
inte annat följer av andra stycket. göras från sådan realisationsvinst eller 
lotterivinst som enligt punkt 5 av anvisningarna till 18 s är hänförlig till 
samma förvärvskälla som förlusten. 

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

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

b) andel i sådan svensk aktiefond som. vid ingången av det år då andelen 
avyttras. till minst två tredjedelar består av vid Stockholms fondbörs 
inregistrerade aktier i svenska aktiebolag. 

Avdrag för realisationsförlust skall i första hand göras från den realisa
tionsvinst eller lotterivinst som är hänförlig till samma beskattningsår som 
realisationsförlusten. Har en förlust inte kunnat utnyttjas för avdrag 
nämnda beskattningsår, får avdrag för förlustt:n göras ett senare beskatt
ningsår, dock senast sjätte beskattningsåret efter det till vilket förlusten är 
hänförlig. En på detta sätt förskjuten realisationsförlust får dras av endast 
mot den realisationsvinst eller lotterivinst som det senare beskattningsåret 
ilterstår sedan avdrag har gjorts för de realisationsförluster som är hänför
liga till det året. 

Avdrag medges l'.i för förlust vid 
m·yttrinR m· ett skuldebrev som ut
Ririts iföreninx med optionsriitt till 
nytec/.:ninR eller köp av aktier, om 
m·yttrinRen inte oc/.:så innefattar en 
1!1·erlätelsc m· optionsrätten. 

4 Senaste lydelse 1985: 74. 

IO RiksdaRen 1984185. I sam/. Nr 193 
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till 41 ~ 

4.' I fraga om annan förvtirvs
källa än jordhruksfastighet. annan 
fastighet varav inkomsten ber~iknas 
enligt hokföringsmässiga grunder 
eller rörehe gäller såsom allmän re
gel, att inkomst skall anses hava 
iitnjutits under det är. då densamma 
från den skatLskyldiges synpunkt är 
att anse säsom verkligen förvärvad 
och till sitt helopp känd. Detta tir 
framför allt förhållandet. då in
komsten av den skattskyldige upp
burit~ dler blivit för honom till
gänglig för lyftning eller. såsom i 
fråga om bostadsförmån och andra 
formimcr in natura. då den på annat 
-;ätt 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 
nästförcgående års inkomst. ehuru 
de icke uppburits eller varit till
gängliga för lyftning förrän efter 
nämnda års utgång. Förutsiittning
en härför är emellertid. att de intjä
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 intäkter. t.ex. 
hyror av en hyrcsfastighet. vilka in
flutit redan före beskattningsårets 
ingång. hänföras till nämnda års in
komst. därest de avse beskattnings
året eller del därav samt influtit 
omedclhart 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: 45:!. 

4. I fråga om annan förvärvskälla 
än jordbruksfastighet. annan fastig
het varav inkomsten beräknas en
ligt bokföringsmiissiga grunder eller 
rörelse gäller såsom allmän regel, 
att inkomst skall anses hava fttnju
tits under det år. dii densamma fr1in 
den skattskyldiges synpunkt ~ir att 
anse såsom verkligen för\'ärvad 
och till sitt belopp känd. Detta är 
framför allt förhållandet. då in
komsten av den skattskyldige upp
hurits eller blivit för honom till
gänglig för lyftning eller. såsom i 
fraga om bostadsförm~tn och andra 
förmfiner in natura. då dt.:n pii 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 
niistförcgående års inkomst. ehuru 
de icke uppburits eller varit till
giingliga för lyftning förrän efter 
nämnda års utgång. Förutsättning
en härför är emellertid. att de intjä
nats under beskattningsåret och 
uppburits eller blivit for lyftning 
tillgängliga omedelbart efter det 
årets utgång eller i varje fall så ti
digt under nästföljande ar. att de 
praktiskt taget kunna hänföras till 
inkomsten under beskattningsåret. 
Likaledes böra vissa intäkter. I.ex. 
hyror av en hyresfastighet. vilka in
flutit redan före beskattningsårets 
ingang. hänföras till nämnda års in
komst. därest de avse beskattnings
året eller del därav samt influtit 
omedelbart före årets ingiing. Sär
skilda regler gäller vidare enligt 
punkt 4 a i fråga om intäkt på grund 
av icke yrkesmässig avyttring av 
aktier. lwm·ertih/a sku/dehn'I", op
tionsbcl"is och andelar i vissa fall. 
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A andra sidan skola utgifterna och omkostnaderna för inkomstförvärvet 
avdragas frän intäkten under det är. dit de verkligen blivit av den skattskyl
dige bestridda. även om de avse inkomst. som tidigare förvärvats eller 
först under ett senare är beriiknas inflyta . .Även här gäller. att en utgift. 
som verkställts under året före eller efter beskattningsttret. kan vara all 
praktiskt taget hänföra till utgift under bcskallnings;1ret. S{t kan exempel
vis. om ränta t1 en i en hyresfastighet intecknad skuld erlagts omedelbart 
efter beskattningsåret<; utgång, räntan vara att anse såsom utgift under 
beskattningsåret. nämligen för det fall. att räntan hänför sig till beskatt
nings~tret. Om avdrag för kostnader för reparation och underhåll av sådan 
fastighet. varav intiikterna beräknas enligt 24 * I mom .. giiller iiven punkt 8 
av anvisningarna till 25 ~. I fråga om avdrag för utgifter. som hänföra sig till 
realisationsvinst. g:illa särskilda bestiimmelser (jfr anvisningarna till 36 ~ 
punkt I). 

I enlighet härmed skola fordringar för utfört arbete räknas silsom intäkt 
för det ar. varunder de infiyta. och utgifter. vilka icke omedelbart guldits. 
avriiknas från intäkterna för det år. varunder de betalas. Riinta a penning
ar. som innestå i bank å sådan räkning. å vilken räntan gottskrives insät
taren per den 31 december anses såsom nämnda dag influten intiikt. medan 
diiremot ränta ä penningar. som innestå å annan räkning, räknas såsom 
inkomst för det år. då räntan förfaller till betalning. även om räntan till 
någon del belöpt å ett tidigare eller senare år. Om någon upplåtit avverk
ningsrätt till skog mot betalning. som skall erläggas under loppet av flera 
år. skall såsom intäkt för varje år upptagas den del av köpeskillingen. som 
under samma år influtit. Avdrag för minskning i ingående virkesförråd 
m.m .. vartill upplåtaren kan vara berättigad. fördelas därvid på de särskil
da aren i förhållande till den under var:je år influtna likviden. Detsamma 
giiller i tillämpliga delar i fråga om annan terminsvis inflytande intäkt i 
egentlig mening. I fråga om intäkt vid icke yrkesmässig avyttring av fast 
eller lös egendom är det däremot utan betydelse om intäkten skall upp
bäras på en gång eller i särskilda terminer. 

Så skall realisationsvinst respektive realisationsförlust beräknas med 
hänsyn till köpeskillingens totala belopp. oavsett om detta skall betalas på 
en gång eller terminsvis. 

4 a. h Flyttar en skattskyldig ut
omlands och har han tidigare avytt
rat aktier eller andelar i ett svenskt 
företag. skall intäkt på grund av 
avyttringen 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 att han flyllat utom
lands skall intäkten anses ha åtnju
tits i och med avyttringen. Är i fall 
som nu sagts intäktens storlek be-

" Senaste lydelse 1984: I 060. 

4 a. Flyttar en skattskyldig utom
lands och har han tidigare avyttrat 
aktier eller andelar i ett svenskt fö
retag, skall intiikt på grund av av
yttringen 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 att han flyttat utom
lands skall intäkten anses ha åtnju
tits i och med avyttringen. Är i fall 
som nu sagts intäktens storlek be-
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Nuvarande lvdelsc 

roende av viss framtida händelse 
och kan till följd härav intäktens 
totala belopp inte fastställas vid den 
taxering som iir 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 förhfillandena vid avyttringen 
och med tillämpning av de beskatt
ningsregler som gällde vid taxering
en för avyttringsåret. 

140 

Föreslagen lydelse 

rocnde av viss framtida händelse 
och kan till följd härav intäktens 
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
ningsregler som gällde vid taxering
en för avyttringsåret. Vad 1111 sagts 
giilla iiFen vid avyttring m• konver-
tibla skuldebre1· och optionsbei·is 
utgirna <Il' ett svenskt aktiebolag. 

Som ett svenskt företag räknas vid tillämpningen av denna anvisnings
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 9. 

I. Denna lag träder i kraft den I juli 1985 och tillämpas i fråga om 
avyttringar som sker efter ikraftträdandet om inte annat följer av punk
terna::! och 3 och med iakttagande av vad som föreskrivs i punkterna 4 och 
5. 

2. Bestämmelserna i punkt 2 b åttonde stycket tredje meningen av anvis
ningarna till 36 § är inte tillämpliga beträffande ett optionsbevis om teck
ningen av skuldebrevet med optionsrätt skett före ikraftträdandet. 

3. Äldre bestämmelser i punkt 4 av anvisningarna till 36 * tillämpas i 
fråga om förlust som uppkommer vid avyttring av ett skuldebrev som 
utgivits förenat med optionsrätt till nyteckning eller köp av aktie om 
skuldebrevet förvärvats före ikraftträdandet. 

4. Har en skattskyldig vid ikraftträdandet innehaft ett konvertibelt skul
debrev i fem år eller mer får han i stället för det vederlag som erlagts vid 
förvärvet av skuldebrevet vid beräkning av realisationsvinst eller realisa
tionsförlust som anskaffningskostnad uppta skuldebrevets marknadsvärde 
vid ikraftträdandet. 

5. De nya bestämmelserna om konvertibla skuldebrev, optionsbevis och 
företrädesrätter i 35 § 3 mom., 53 § I mom. samt punkt 4 a av anvisningarna 
till 41 * tillämpas vid 1986 års taxering utan hinder av vad som föreskrivs i 
övergångshestämmelserna till Lagen (1984: 1060) om ändring i kommunal
skalle.lagen (1928: 370). 
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2 Förslag till 

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

Härigenom föreskrivs att 2 § 9 mom. lagen ( 1947: 576) om statlig in
komstskatt skall ha nedan angivna lydelse. 

N111'{1rande lydelse Fiire slagen 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 
räntan i den utsträckning som anges nedan. 

För sådan ränta på vinstandelslån som inte är beroende av det lånta
gande företagets utdelning eller vinst får företaget avdrag enligt bestäm
melserna i 22. 25. 29. 36 och 39 §§ kommunalskatte\agen ( 1928: 370). 

Ränta. vars storlek är beroende av företagets utdelning eller vinst (rörlig 
ränta). anses som avdragsgill omkostnad för företaget i den förvärvskälla 
vari det lånade kapitalet har nedlagts endast under förutsättning att 

a) lånet har utbjudits till teckning på den allmänna marknaden eller 
b) ensamrätt eller företrädesrätt till teckning av lånet har lämnats någon 

som inte äger aktier eller andelar i det låntagande företaget och inte har 
sådan intressegemenskap med företaget som avses i punkt I av anvisning
arna till 43 § eller i 57 ~ 3 mom. kommunalskattelagen samt - såvitt gäller 
fåmansföretag som avses i 35 § 1 a mom. kommunal skattelagen - inte 
heller är företagsledan: i företaget eller närstående till sådan företagslcdare 
eller till aktie- eller andelsägare i företaget eller 

c) aktierna eller andelarna i det låntagande företaget är noterade på 
svensk börs eller föremål för liknande notering här i riket och företrädes
rätt till teckning av länet har lämnats aktie- eller andelsägarna i företaget i 
förhällande till deras innehav av aktier eller andelar. 

I fall som avses i tredje stycket c skall det låntagande företaget dock som 
intäkt i den förvärvskälla vari det lånade kapitalet har nedlagts uppta ett 
belopp motsvaramk det sammanlagda värde som genom företrädesrät
terna kan anses ha tillförts aktie- eller andelsägarna. Beloppet tas till 
beskattning vid taxeringen för det beskattningsår under vilket teckningen 
av lånet har avslutats. 

På ansökan av låntagande företag får riksskatteverket. under förutsätt
ning att lånevillkoren med hänsyn till omständigheterna vid lånets uppta
gande får antas ha bestämts på affärsmässig grund. besluta att rörlig ränta 
skall anses som avdragsgill omkostnad för företaget utan hinder av att rätt 
till teckning av lånet har förbehållits persern eller personer som iigcr aktier 
eller andelar i företaget. Beslut av riksskattcverket i fråga som har avses 
får inte överklagas. 

Är det låntagande företaget sådant fämansföretag som avses i 35 ~ 
I a mom. kommunalskanclagen. gäller - oheroende av hestämmelserna i 
tredje och fjärde styckena - att rörlig ränta. som utbetalas till aktie- eller 
andelsägare eller företagsledare i företaget eller dem närstående personer 

' Senaste lydelse 1984: 1061. 
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N11\'l1rande /ydc/s1' Fiircslagl'n lydelse 

eller någon som på annan grund har intressegemenskap med företaget, inte 
iir avdragsgill. 

Uttrycken företagskdare och närstående personer har den innebörd som 
ange~ i 35 ~ I a mom. kommunalskattelagen. 

Ilar .\"\'l'11skt aktieholag wgi1•ir 
s/.:11/dehn'1· färenar med optionsrätt 
till nyteckning eller kiip m· aktie 
ml'dgcs holaget ej m·drag _fiJr s/.:ill-
11ade11 mellan emissions/..11rs1'11 och 
sk11/cfrhre1·ers mar/..nad.wiirde. 

Denna lag triider i kraft den I juli 1985 och tillämpas första gången vid 
1987 i!rs taxering. 
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3 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (]947:577) om statlig förmögenhetsskatt 

Härigenom föreskrivs att 3 ~ 1 mom. lagen ( 1947: 577J om statlig förmö
genhetsskatt skall ha nedan angivna lydelse. 

Nui·arande lydelse Fiireslaf{ell lydelse 

3§ 

I mom. 1 Vid förmögenhetsberäkningen skola. i den mån ej annat fram-
går av 2 mom. här nedan. sasom tillgångar upptagas: 

a) fastighet: 
b) tomträtt. vattenfallsrätt: 
c) lös egendom. som ~ir avsedd för stadigvarande bruk i skattskyldigs 

förvärvsverksamhet eller att däri omsättas eller förbrukas. såsom djur 
samt maskiner och andra inventarier. raämnen. varor. jordbruks- och 
skogsprodukter. förbrukningsartiklar och dylikt. grurnr. patent- och för
lagsrätter. rätt till skogsavverkning å annans mark samt rätt till stenbrott 
och dylikt: 

d) kapital. som finnes kontant 
tillgängligt eller utlånats eller ned
lagts i obligationer eller insatts i 
bank eller annorstädes eller bestått 
av andra fordringar eller av aktier 
eller andelar i ekonomiska för
eningar. bolag, aktiefonder eller re
derier eller av andel i oskiftat 
dödsbo som vid taxering till statlig 
inkomstskatt skall behandlas såsom 
handelsbolag. i den mån samma ka
pital icke iir att hänföra till i c I här 
ovan nämnd egendom: 

d) kapital. som finnes kontant 
tillgängligt eller utlånats eller ned
lagts i obligationer eller insatts i 
bank eller annorstädes eller bestått 
av andra fordringar eller av aktier 
eller andelar i ekonomiska för
eningar. bolag, aktiefonder eller re
derier eller optic>nsriitt till nyteck
ning eller köp m· aktier om optio11s
rätte11 är.fi'iremälför omsiittni11g på 
kapitalmark11ade11. eller av andel i 
oskiftat dödsbo som vid taxering till 
statlig inkomstskatt skall behandlas 
såsom handelsbolag i den mån sam-
ma kapital icke iir att hiinföra till i c) 

här ovan niimnd egendom: 

el lös egendom. som är avsedd för ägarens och hans familjs personliga 
bruk och bekvämlighet och av beskaffenhet all böra hänföras till yttre 
inventarier. såsom ekipage. ridhästar. automobiler. motorcyklar, lust
jakter. motorbåtar och dylikt, sa ock smycken: 

I) besittningsrätt till fastighet. där innehavaren ej enligt 7 ~skall likställas 
med ägare. såvida rättigheten är utan vederlag eller mot visst belopp en 
gång för alla upplåten för innehavarens livstid eller för tid. som icke 
kommer att ut löpa inom fem år efter beskattningsårets utgilng: 

g) rätt till ränta. avkomst av fastighet eller annan stadigvarande förmån. 
som icke avses i fl hiir ovan. siivida rättigheten är förhandenvarande och 

' Senaste lydelse 1974: 998. 



Prop. 1984/85: 193 144 

bestämd att tillgodonjutas för den berättigades livstid eller för tid, :c;orn icke 
kommer att utlöpa 
inom fem år efter beskattningsårets utgång. 

Denna lag träder i kraft den I juli 1985 och tillämpas första gången vid 
1986 års taxering. 
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LAGRA DET 

Utdrag 

PROTOKOLL 

vid sammanträde 

1985-03-25 

145 

~änarande: f.d. justitierådet Hult, regeringsrådet Björne, justitierådet 

Gregow. 
Enligt protokoll vid regeringssammanträde den 14 mars 1985 har rege

ringen på hemställan av stalsrådet Feldl heslutal inhämla lagrådels yttran

de över förslag lill 
I. lag om iindring i kommunalskattdagen ( 1928: 370). 

2. lag om ändring i lagen (I 947: 576) om statlig inkomstskatt, 

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

Förslagen har inför lagrådet föredragits av kammarrättsassessorn Peter 

Kindlund. 
Förslagen föranleder följande yttrande av laRrådet: 

Förslaget till lag om ändring i kommunalskattelagcn 

Det remitterade förslaget innefattar ikraftträdande- och ii1'ergängsbe

stiimmelser som tagits upp i fem punkter. Enligt punkt I gäller att de 

föreslagna ändringarna träder i kraft den I juli 1985 och tillämpas i fråga om 

avyttringar som sker efler ikraftträdandet om inte annat följer av punk

terna 2-5. 
Punkt 3 innebär att punkt 4 fjärde stycket av anvisningarna till 36 ~ i 

punktcns nuvarande lydclsc fortfarande skall tillämpas, om skuldebrev 

som avses där förvärvats före ikraftträdandet av bestämmelserna i det 

remitterade förslaget. Lagrådet vill påpeka att denna fortsatta tillämpning 

kommer att omfatta även övergångsbestämmelserna till nämnda punkt 4 

(se SFS 1985: 74). Detta innebär att förhudet i vissa fall mot avdrag för 

förlust vid avyttring av ett skuldehrev som utgetts i förening med options

rätt inte gäller i fråga om skuldebrev beträffande vilka beslut om utgivning 

fattats av bolagsstämma eller bolagets styrelse före den 6 december 1984. 

I punkt 5 anges att de nya bestämmelserna om konvertibla skuldebrev. 

optionsbevis och företrädesrätter i 35 § 3 mom., 53 § I mom. och punkt 4 a 

av anvisningarna till 41 §tillämpas vid 1986 års taxering utan hinder av vad 

som föreskrivs i övergångsbestämmelserna till lagen ( 1984: 1060) om änd

ring i kommunalskattelagen. Sistnämnda övergångsbestämmelser avser de 

nyssnämnda lagrummen i deras nuvarande lydelser. I dessa övergångsbe

stämmelser föreskrivs att lagen 1984: 1060 träder i kraft den 1 januari 1985 

och tillämpas första gången vid 1986 års taxering: dock skall äldre bestäm-
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mclser fortfarande tiWimpas vid nämnda taxering i fräga om skattskyldiga 

som då taxeras för beskattningsår som har påhör:iats före den 1 januari 

1985. Det skall anmiirkas att de remitterade förslagen inte innebiir ändring i 
35 ~I mom .. 53 ~ l mom. 01.:h punkt 4 a av anvisningarna till 41 ~i de delar 

dessa erhöll ny lyddse genom lagen 1984: 1060. 

Syftet med övergångshcstiimmelserna i punkt 5 iir att klargöra att de nu 

före~lagna reglerna om konvertibla skuldebrev, optionsriitter och företrä

desriitter i 35 ~ 3 mom .. 5:1 § 1 mom. och punkt 4 a av anvisningarna till 41 ~ 

skall gälla vid 1986 iirs taxering även betriiffande de skattskyldiga med 

brutet räkenskaps{1r för vilka niimnda lagrum i sin nuvarande lydelse blir 

tilliimpliga först vid 1987 års taxering. Detta får anses gälla utan särskild 

övcrgi'mgsbestämmclse. Punkt 5 i det remitterade förslaget kan diirför 

utgä. 

Som framgått följer av de niimnda övergångsbestiimmelserna till lagen 

1984: 1060 att vissa skattskyldiga vid 1986 års taxering beskattas enligt 

iildre bestämmelser. I punkt 1 av övergängsbestämmelserna i det remitte

rade förslaget anges emellertid att de nu föreslagna nya reglerna träder i 

kraft den 1 juli 1985 och tilHimpas i fråga om avyttringar som sker efter 

ikraftträdandet. Tveksamhet kan mot bakgrund härav uppkomma om 

övergångsbestämmelsen till lagen 1984: 1060 alltjämt äger giltighet efter 

nyss niimnda tidpunkt. Lagrådet finner det därför påkallat. att det i en 

särskild bestämmelse klargörs. att den iildre övergangsbestämmelsen fort

farande skall giilla vid 1986 fars taxering. Vid denna skall säledes för 

berörda skattskyldiga tillämpas dels de bestämmelser i 35 * 3 mom., 53 * I 
mom. och punkt 4 a av anvisningarna till 41 ~ som gällde intill den I januari 

1985. dels de i det remitterade förslaget intagna nya bestämmelserna. 

Den nu förordade övergångsbestämmelsen kan förslagsvis ges följande 

lydelse. 

"5. Denna lag inverkar inte på tillämpligheten av den i övergångsbe

st~immeberna till lagen (l 984: 10601 om ändring i kommunalskattclagen 

( 1928: 370) intagna föreskriften att äldre bestiimmelser fortfarande skall 

tillämpas vid 1986 års taxering i fri!ga om skattskyldiga som då taxeras för 

beskattningsår som har påbörjats före den I januari 198.'i." 

Förslaget till lag om ändring i lagen om statlig inkomstskatt 

Ändringen av förevarande lag innebär att i 2 * 9 mom. tillagts en bestäm

melse. vari anges att. om svenskt aktiebolag utgett skuldebrev förenat med 

optionsrätt till nyteckning eller köp av aktie, bolaget inte medges avdrag 

för skillnaden mellan emissionspriset och skuldebrevets marknads värde. 

Såsom övergångsbestämmelse härtill har föreskrivits, förutom att lagen 

triider i kraft den 1 juli 1985, att den tillämpas första gången vid 1987 års 

taxering. 
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Lnder ärendets föredragning har upplysh iltt det föreslagna tilliigget i 

sak iivcrcnsstammer med vad som anses giilla redan f.n. ljfr RÅ 1979 

I: 97). !\fot denna hakgrunJ torde den föreslagn:J övngilngshestiimmelsen 

vara ägnad att skapa oklarhet i tillämpningen. Lagr{1det förordar lhirför att 

övcrgilngshestämmelsen hegränsas till att ange dagen för lagens ikraftträ

dande. 

förslaget till lag om ändring i lagen om statlig förmögenhetsskatt 

l.agddet lämnar förslaget utan erinran. 
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FINANSDEPARTEMENTET 

Utdrag 

PROTOKOLL 

148 

vid regeringssammanträde 

1985-03-28 

Nänarande: statsministern Palme. ordförande. och statsråden Lundkvist. 

Fcldt, Sigurdsen. Gustafsson. Leijon. Hjclm-Wallen. Peterson. Anders

son. Boström. Bodström. Göransson, Gradin. Dahl, Holmberg. Thunborg. 

Wickbom 

FöredraJ:andc: statsrådet Feldt 

Proposition om beskattningen av konvertibla skuldebrev och 
optionslån, m.m.; 

1 Anmälan av lagrådsyttrande 

Föredraganden anmäler lagrådets yttrande 1 över förslag till 
I. lag om ändring i kommunal skattelagen ( 1928: 370I, 
2. lag om ändring i lagen ( 1947: 576) om ~.tatlig inkomstskatt, 

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

Föredraganden redogör för lagrådets yttrande och anför. 
Enligt lagrådets uppfattning blir de nu föreslagna reglerna om konver

tibla skuldebrev. optionsrätter och företrädesrätter. utan att någon särskild 

övergångsbestämmelse införs om detta. tillämpliga även på sådana skatt

skyldiga. som enligt övergångsbestämmelserna till lagen (1984: 1060) om 

ändring i KL i vissa avseenden skall taxeras enligt äldre bestämmelser vid 

1986 års taxering. Jag godtar lagrådets bedömning och föreslår att punkt 5 i 

ö1·ergå11gshestämmelserna till lagen om ändring i KL i det remitterade 

förslaget utgår. Jag delar också lagrädets uppfattning att lydelsen av punkt 

I i iii•ergångshcstämmelserna till lagen om ändring i KL medför tveksam

het beträffande giltigheten av övergångsbcstämme.lsen i lagen 1984: 1060 

efter ikraftträdandet av den nu föreslagna lagen. Som lagrädet föreslagit 

bör därför i en särskild övergångsbestämmelse - en ny punkt 5 - anges att 

1 Beslut om lagrådsremiss fattat vid regcringssammanträde den 14 mars 1985. 
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den äldre övergångsbestämmelsen fortfarande skall gälla vid 1986 års 

taxering. Bestämmelsen bör fä den utformning som lagrftdet har förordat. 

Jag ansluter mig vidare till vad lagrådet anfört beträffande ö1·erg1'11gs

hestiimmelsen till lagen om statlig inkomstskall <SIL). Bestämmelsen bör 

utformas på det sätt som lagrådet förordat. 

Utöver de justeringar av övergångsbestämmelserna som följer av de av 

mig godtagna förslagen från lagrådet har vissa redaktionella och språkliga 

jämkningar gjorts i det remitterade förslaget. 81.a. har termen optionsbevis 

genomgående ersatts av termen optionsriitt. Denna ändring har gjorts i 

syfte att uppnå större konsekvens i lagtexten och för att tydligare markera 

att bestämmelserna även omfattar optionsrätter som inte kan avskiljas frän 

skuldebrevet. 

2 Inskränkt skattskyldighet för Stiftelsen Småföretagsfonden 

Jag vill i detta sammanhang också ta upp en fråga som rör beskattningen 

av Stiftelsen Småföretagsfonden. 

Stiftelsen har bildats i enlighet med riksdagens beslut med anledning av 

regeringens proposition ( 1983/84: 135) om industriell tillväxt och förnyelse 

(NU 1983/84: 42. rskr 379). Regeringen har den 6 september 1984 fastställt 

stadgar för stiftelsen. 

I den nämnda propositionen förutskickades att stiftelsen i likhet med 

subjekten i dåvarande 53 ~ l mom. första stycket d) KL skulle bli befriad 

från skattskyldighet för all annan inkomst iin inkomst av fastighet vid den 

kommunala taxeringen. I och med att stiftelsen nu har bildats återkommer 

jag till frågan. 

De nämnda bestämmelserna beträffande inskränkt skattskyldighet gäller 
alltjämt vid 1985 ars taxering. Skattskyldigheten till kommunal inkomst

skatt har emellertid slopats för juridiska personer fr.o.m. 1986 års taxering. 

Siidana subjekt som tidigare var skattskyldiga endast kommunalt för o;;ina 

fastighetsinkomster är fr.o.m. 1986 års taxering i stället skattskyldiga för 

~ådana inkomster vid den statliga taxeringen. Skattesatsen för dem är 40 
<;;;., De nya bestiimmelserna finns intagna i 7 ~ 4 mom. SIL. 

Mitt förslag hlir därför att Stiftelsen Småförctagsfonden tas in i sist 

nämnda lagrum. Härigenom kommer stiftelsen fr.o.m. 1986 års taxering att 

endast hcskattas statligt för fastighetsinkomstcr. För att stiftelsen skall 

omfattas av den inskränkta skattskyldigheten vid 1985 års taxering till 

statlig inkomstskatt bör en särskild regel om detta tas in i övergångsbe

-;tämmelserna. 

Vid 1985 års taxering är stiftelsen alltjämt skattskyldig till kommunal 

inkomstskatt. För att skattskyldigheten skall begriinsas till fastighetsin

komster även vid den taxeringen bör ett tillägg göras i övergångsbestäm

melserna till lagen ()984: 10601 om ändring i KL. 
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De föreslagna ändringarna är av så enkel beskaffenhet att lagrådet'> 

hörande enligt min mening inte är påkallat. 

3 Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att anta de av lagrådet 

granskade lagförslagen med vidt:igna ändringar. 

4 Beslut 

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar 

att genom propositilrn förcslä riksdagen att anta de förslag som föredragan

den har lagt fram. 
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