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

Utkom från trycket
den 18 december 1998

utfärdad den 10 december 1998.
Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 § 3 mom. lagen (1947:576) om
statlig inkomstskatt2 skall ha följande lydelse.
2 § 3 mom.3 Äger svenskt aktiebolag, svensk ekonomisk förening, svensk
sparbank, svenskt ömsesidigt försäkringsföretag eller sådan svensk stiftelse
eller svensk ideell förening som inte är frikallad från skattskyldighet enligt
7 § 3–6 mom. (moderföretag) mer än nio tiondelar av aktierna eller andelarna i ett eller flera svenska aktiebolag eller svenska ekonomiska föreningar
(helägda dotterföretag), skall koncernbidrag som moderföretaget lämnar till
helägt dotterföretag eller som sådant företag lämnar till moderföretag eller
till annat helägt dotterföretag hos moderföretaget anses som avdragsgill omkostnad för givaren och skattepliktig intäkt för mottagaren, även om bidraget
inte för givaren utgör omkostnad för intäkternas förvärvande eller bibehållande. Som förutsättning för detta gäller
a) att varken givare eller mottagare är bostadsföretag enligt 7 mom., investmentföretag enligt 10 mom. eller förvaltningsföretag enligt 7 § 8 mom.
andra stycket,
b) att såväl givare som mottagare redovisar bidraget till samma års taxering öppet i självdeklaration eller därvid fogad bilaga,
c) att dotterföretag som lämnar eller mottar bidrag har varit helägt under
hela beskattningsåret för både givare och mottagare eller sedan dotterföretaget började bedriva verksamhet av något slag,
d) att, om bidrag lämnas från dotterföretag till moderföretag, moderföretaget skulle vara frikallat från skattskyldighet för utdelning som under beskattningsåret hade uppburits från dotterföretaget,
e) att, om bidrag lämnas från dotterföretag till annat dotterföretag, moderföretaget är investmentföretag eller förvaltningsföretag som avses i a eller
moderföretaget i annat fall skulle vara antingen frikallat från skattskyldighet
för utdelning som under beskattningsåret hade uppburits från det givande
dotterföretaget eller skattskyldigt för utdelning som under beskattningsåret
hade uppburits från det mottagande dotterföretaget samt

1
2
3

Prop. 1998/99:7, bet. 1998/99:SkU2, rskr. 1998/99:65.
Senaste lydelse av lagens rubrik 1974:770.
Senaste lydelse 1995:854.

1

SFS 1998:1597

f) att mottagaren inte enligt avtal om undvikande av dubbelbeskattning
skall anses ha hemvist i en främmande stat.
Lämnar svenskt moderföretag koncernbidrag till svenskt aktiebolag som
inte är sådant helägt dotterbolag som avses i första stycket, skall bidraget
ändå anses som avdragsgill omkostnad för moderföretaget och skattepliktig
intäkt för mottagaren, om de förutsättningar som anges i första stycket a, b
och f är uppfyllda och om ägarförhållandena under hela beskattningsåret för
både givare och mottagare eller sedan mottagaren började bedriva verksamhet av något slag har varit sådana att mottagaren genom fusioner mellan moderföretag och dotterbolag har kunnat bringas att uppgå i moderföretaget.
Därvid skall fusion anses kunna äga rum när moderföretag äger mer än nio
tiondelar av aktierna i dotterbolag men inte i annat fall.
Även i andra fall skall koncernbidrag som svenskt företag lämnar till annat svenskt företag anses som avdragsgill omkostnad för givaren och skattepliktig intäkt för mottagaren under förutsättning att bidraget med avdragsrätt
för givaren enligt första och andra styckena hade kunnat lämnas till annat företag än mottagaren och att bidraget därefter, direkt eller genom förmedling
av ytterligare företag, hade kunnat vidarebefordras till mottagaren på sådant
sätt att varje förmedlande företag skulle ha haft rätt till avdrag enligt första
och andra styckena för vidarebefordrat belopp.
Avdrag för koncernbidrag får åtnjutas endast av den som visar att förutsättningar för sådant avdrag föreligger.
Lämnas bidrag från svenskt företag till annat svenskt företag, med vilket
givaren är i intressegemenskap, för verksamhet av väsentlig betydelse från
samhällsekonomisk synpunkt och redovisas bidraget öppet, kan regeringen
medge att bidraget skall anses som avdragsgill omkostnad för givaren och
skattepliktig intäkt för mottagaren även om en eller flera av de förutsättningar som anges i första–tredje styckena inte är uppfyllda.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999 och tillämpas första gången vid
2000 års taxering.
På regeringens vägnar
ERIK ÅSBRINK
Johan Svanberg
(Finansdepartementet)
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