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Svensk författningssamling

 

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

 

utfärdad den 10 december 1998.

Enligt riksdagens beslut
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 föreskrivs i fråga om lagen (1947:576) om statlig
inkomstskatt

 

2

 

dels

 

 att 2 § 4 a mom. skall upphöra att gälla,

 

dels

 

 att 2 § 4 mom. skall ha följande lydelse.

 

2 §

 

4 mom
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.

 

 Bestämmelserna i andra–åttonde styckena nedan gäller i fråga
om fusioner enligt

1. 14 kap. 22 § aktiebolagslagen (1975:1385),
2. 12 kap. 1, 3 och 8 §§ lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar,
3. 11 kap. 1 och 18 §§ bankaktiebolagslagen (1987:618),
4. 7 kap. 1, 2 och 8 §§ sparbankslagen (1987:619),
5. 10 kap. 1, 2 och 8 §§ lagen (1995:1570) om medlemsbanker,
6. 15 a kap. 1 och 18 §§ försäkringsrörelselagen (1982:713).
Har lager, fordringar och liknande tillgångar hos det övertagande företaget

tagits upp till högre värde än det värde som i beskattningsavseende gäller för
det överlåtande företaget, skall det övertagande företaget ta upp mellanskill-
naden som intäkt.

Har byggnad, markanläggning, maskin eller annat inventarium, patent-
rätt, hyresrätt eller tillgång av goodwills natur övertagits skall vid beräkning
av värdeminskningsavdrag och av vad som återstår oavskrivet av tillgångens
anskaffningsvärde anses som om överlåtande och övertagande företag ut-
gjort en skattskyldig.

Har inventarier eller andra tillgångar som får skrivas av enligt reglerna för
räkenskapsenlig avskrivning övertagits och har dessa tillgångar i räkenska-
perna tagits upp till högre värde än vad som följer av tredje stycket, har det
övertagande företaget rätt att även efter fusionen tillämpa räkenskapsenlig
avskrivning. Som förutsättning gäller att mellanskillnaden tas upp som in-
täkt under det beskattningsår då fusionen genomförs eller med en tredjedel
för nämnda beskattningsår och vart och ett av de två närmast följande åren.

Har skog övertagits skall beträffande skogens anskaffningsvärde och gäl-
lande ingångsvärde anses som om överlåtande och övertagande företag ut-
gjort en skattskyldig.
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Prop. 1998/99:15, bet. 1998/99:SkU5, rskr. 1998/99:67.
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Senaste lydelse av lagens rubrik 1974:770.
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Senaste lydelse 1996:1227.

SFS 1998:1605
Utkom från trycket
den 18 december 1998
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SFS 1998:1605

 

Har betalningsansvaret för framtida utgifter övertagits och har det överlå-
tande företaget medgetts avdrag för utgifterna skall ett belopp som motsva-
rar avdraget tas upp som intäkt hos det övertagande företaget. Avdragsrätten
för det övertagande företaget prövas med utgångspunkt i de förhållanden
som gäller vid utgången av beskattningsåret.

Fusionen skall inte leda till någon skattepliktig realisationsvinst eller av-
dragsgill realisationsförlust för något av de deltagande företagen. Avyttras
tillgångar som övertagits vid fusionen skall vid bedömandet av frågan om
skattepliktig realisationsvinst eller avdragsgill realisationsförlust uppkommit
anses som om överlåtande och övertagande företag utgjort en skattskyldig.
Vad nu sagts gäller också då ett försäkringsföretags hela försäkringsbestånd
övertagits av ett annat försäkringsföretag.

Det övertagande företaget har samma rätt till avdrag för underskott som
avses i 14 mom. som det överlåtande företaget skulle ha haft om  fusionen
inte ägt rum. Om moderbolaget var ett fåmansföretag enligt punkt 14 av an-
visningarna till 32 § kommunalskattelagen (1928:370) vid utgången av be-
skattningsåret eller dotterbolaget var ett sådant företag vid ingången av det
närmast föregående beskattningsåret krävs dock att moderbolaget ägde mer
än nio tiondelar av aktierna i dotterbolaget vid den sistnämnda tidpunkten.
Vid fusion mellan ekonomiska föreningar krävs att båda föreningarna är att
anse som kooperativa enligt 8 mom.

Avdragsgill realisationsförlust anses inte uppkomma när en juridisk per-
son icke yrkesmässigt överlåter egendom eller rättighet som avses i 25–
31 §§ till en annan juridisk person om de båda juridiska personerna är mo-
derföretag och dotterföretag eller står under i huvudsak gemensam ledning.
Om det övertagande företaget skall beskattas för inkomst som är hänförlig
till egendomen eller rättigheten tillämpas bestämmelserna om värdeminsk-
ningsavdrag m.m. i tredje och femte styckena. När egendomen eller rättighe-
ten senare avyttras beräknas skattepliktig realisationsvinst eller avdragsgill
realisationsförlust som om överlåtande och övertagande företag utgjort en
skattskyldig.

Uppskov med beskattningen av en realisationsvinst medges när en juri-
disk person (

 

det säljande företaget

 

) icke yrkesmässigt överlåter aktie eller
annan andel (

 

överlåten andel

 

) i aktiebolag, ekonomisk förening, handelsbo-
lag eller utländsk juridisk person (

 

det överlåtna företaget

 

) till ett företag
inom samma koncern. Som förutsättning gäller att moderföretaget i koncer-
nen är ett aktiebolag, en ekonomisk förening, en sparbank eller ett ömsesi-
digt skadeförsäkringsföretag, att det säljande företaget inte samtidigt ingår i
en annan koncern än den i vilken det övertagande företaget ingår samt att
den överlåtna andelen innehas som ett led i koncernens verksamhet. Vinsten
skall tas upp som intäkt först när en omständighet inträffar som medför att
andelen inte längre innehas av ett företag som tillhör samma koncern som
det säljande företaget. Upplöses det säljande företaget genom likvidation el-
ler sådan fusion som avses i 24 § 2 mom. första stycket 3 eller 12 kap. 1, 3
eller 8 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar, skall vinsten dock tas
upp som intäkt när detta inträffar. Motsvarande gäller om det säljande företa-
get genom ett avtal om undvikande av dubbelbeskattning erhåller hemvist i
ett annat land.

I samband med sådan fusion som avses i första stycket skall uttagsbeskatt-
ning enligt punkt 1 av anvisningarna till 22 § kommunalskattelagen inte ske. 
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SFS 1998:1605

 

Har en tillgång delats ut till ett företag som är frikallat från skattskyldighet
för utdelningen enligt 7 § 8 mom. tillämpas bestämmelserna i andra, tredje
och femte styckena samt sjunde stycket första och andra meningarna om det
utdelande företaget inte uttagsbeskattats enligt punkt 1 av anvisningarna till
22 § kommunalskattelagen.

 

1. Denna lag träder i kraft den 30 december 1998 och tillämpas på avytt-
ringar som skett under tiden den 21 januari – den 31 december 1998. Har
den äldre bestämmelsen i 2 § 4 mom. tionde stycket första meningen tilläm-
pats vid en överlåtelse, gäller den äldre bestämmelsen i sista meningen
samma stycke för det övertagande företaget även efter ikraftträdandet om
inte annat framgår av punkterna 2 och 3.

2. Har andelar avyttrats under tiden den 1 januari 1997 – den 20 januari
1998 till ett svenskt aktiebolag mot vederlag av nyemitterade aktier i det kö-
pande företaget och har den äldre bestämmelsen i 2 § 4 mom. tionde stycket
första meningen varit tillämplig på avyttringen, gäller följande. Vid avyttring
av aktie som erhållits i vederlag skall skattepliktig realisationsvinst eller av-
dragsgill realisationsförlust beräknas med utgångspunkt i det säljande företa-
gets anskaffningsvärde för de överlåtna andelarna. Detta gäller under förut-
sättning att det köpande företaget vid tidpunkten för denna avyttring fortfa-
rande äger de överlåtna andelarna. Det köpande företagets anskaffnings-
värde för de överlåtna andelarna skall justeras till marknadsvärdet vid
tidpunkten för förvärvet. 

3. Det som sägs i punkt 2 om beräkning av realisationsvinst när det säl-
jande företaget avyttrar aktie som erhållits i vederlag gäller även om det kö-
pande företaget överlåtit de överlåtna andelarna vidare under förutsättning
att denna vidareöverlåtelse skett mot ett vederlag som understiger marknads-
värdet för andelarna vid tidpunkten för vidareöverlåtelsen. I sådant fall skall
anskaffningsvärdet för de överlåtna andelarna hos det företag som då inne-
har dessa andelar justeras till marknadsvärdet vid tidpunkten för det ur-
sprungligen köpande företagets förvärv om detta värde är högre än anskaff-
ningsvärdet för andelarna hos det företag som då innehar dessa.

På regeringens vägnar

ERIK ÅSBRINK
Johan Svanberg
(Finansdepartementet)
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