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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 i fråga om lagen (1947:576) om statlig
inkomstskatt2
dels att 27 § 4 mom.3 skall upphöra att gälla,
dels att 2 § 1, 4, 10, 13 och 16 mom., 3 § 7, 8 och 12 a mom., 6 § 1 mom.,
7 § 8 mom., 16 § 2 mom., 24 § 2 mom., 27 § 2 mom. samt 28 § skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas tre nya moment, 2 § 4 a mom. samt 3 § 1 h
och 7 a mom., av följande lydelse.
2 § 1 mom4 Bestämmelserna i 3–6, 18–25, 27, 31–34, 41–43, 65 och 66 §§
kommunalskattelagen (1928:370) tillämpas också vid taxeringen till statlig
inkomstskatt i den mån inte annat följer av denna lag.
I den mån bestämmelserna i kommunalskattelagen eller i denna lag meddelade, med stadganden i kommunalskattelagen likartade bestämmelser är
tillämpliga vid taxeringen till statlig inkomstskatt, skall även anvisningarna
till kommunalskattelagen i motsvarande delar tillämpas.
För juridiska personer utom dödsbon gäller bestämmelserna i fjärde–tionde styckena.
Beskattningsåret utgörs av det räkenskapsår som slutat närmast före taxeringsåret. I fråga om verksamhet på vilken bokföringslagen (1976:125) inte
är tillämplig skall beskattningsåret avse kalenderår. Vid en sådan fusion eller
fission som anges i 4 respektive 5 § lagen (1998:1603) om beskattningen vid
fusioner, fissioner och verksamhetsöverlåtelser gäller – om villkoren i 9 och
10 §§ den lagen är uppfyllda – följande: Beskattningsåret för det övertagande företaget utgörs såvitt avser den övertagna verksamheten av tiden från
ingången av räkenskapsåret för det överlåtande företaget till utgången av räkenskapsåret för det övertagande företaget.
All inkomst hänförs till samma förvärvskälla. För kommanditdelägare
medges avdrag för underskott i bolaget i den mån avdraget och avdrag som
medgetts vid tidigare års taxeringar inte överstiger ett belopp som svarar mot
vad delägaren satt in i bolaget eller, om det belopp som delägaren åtagit sig
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sätta in är högre, detta senare belopp. För sådana delägare i handelsbolag
som i förhållande till övriga delägare i bolaget förbehållit sig ett begränsat
ansvar för bolagets förbindelser medges avdrag med sammanlagt högst ett
belopp motsvarande det han ansvarar för. För överskjutande underskott medges avdrag vid beräkning av inkomsten från bolaget närmast följande beskattningsår.
Till intäkt av näringsverksamhet räknas – utöver vad som följer av första
och andra styckena – löpande kapitalavkastning, vinst (realisationsvinst) vid
icke yrkesmässig avyttring av tillgångar och sådana förpliktelser som avses i
3 § 1 mom. samt lotterivinst som inte är frikallad från beskattning enligt 19 §
kommunalskattelagen.
Ränteutgift och – med den begränsning som anges i 14 mom. – förlust (realisationsförlust) vid icke yrkesmässig avyttring av tillgångar och förpliktelser räknas som omkostnad i näringsverksamhet även när detta inte följer av
första och andra styckena. Avdrag medges inte för utgifter för inköp av
lottsedlar eller för andra liknande insatser i lotteri.
Vid beräkning av realisationsvinst eller realisationsförlust tillämpas – utöver vad som följer av första stycket – 25 § 1–9 mom. och 26 § 1–8 mom.
Det värde som tillgångar som avses i 6 a mom. tas upp till vid inkomsttaxeringen skall höjas i den mån den skattskyldige delat ut medel eller på annat
sätt förfogat över uppkommen vinst i en omfattning som inte lagligen kunnat
ske om tillgångarna tagits upp till det skattemässiga värdet i räkenskaperna.
Upplöses ett företag som anges i 2 § lagen (1998:1603) om beskattningen
vid fusioner, fissioner och verksamhetsöverlåtelser genom en sådan fusion
eller fission som anges i 4 respektive 5 § den lagen och är villkoren i 9 och
10 §§ den lagen uppfyllda gäller följande: Innehar det övertagande företaget
aktier eller andra andelar i det överlåtande företaget som utgör lagertillgångar, skall andelarna anses ha avyttrats för en ersättning som motsvarar
det värde som gäller för dem vid beskattningen.
4 mom.5 Har ett försäkringsföretags hela försäkringsbestånd övertagits av
ett annat försäkringsföretag, gäller följande. Det överlåtande företaget skall
inte ta upp någon intäkt eller göra något avdrag på grund av överlåtelsen. Det
övertagande företaget inträder i det överlåtande företagets skattemässiga situation såvitt gäller den övertagna verksamheten.
4 a mom. Avyttrar en juridisk person (det säljande företaget) en tillgång
som avses i 25–31 §§ med realisationsförlust till en annan juridisk person
(det köpande företaget) och är de båda juridiska personerna moderföretag
och dotterföretag eller står de under i huvudsak gemensam ledning, medges
avdrag för förlusten när en omständighet inträffar som medför att tillgången
inte längre existerar eller innehas av ett företag som står i sådant förhållande
till det säljande företaget som nyss sagts eller av detta företag.
För avdragsrätt enligt första stycket gäller följande:
1. Ersättningen får inte understiga marknadsvärdet av den överlåtna tillgången utan att detta är affärsmässigt motiverat.
2. Bestämmelsen i 11 § lagen (1998:1603) om beskattningen vid fusioner,
fissioner och verksamhetsöverlåtelser får inte vara tillämplig.
Är det fråga om överlåtelse av en aktie eller annan andel gäller följande.
Äger det köpande företaget vid tidpunkten för förvärv som avses i första
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stycket andelar av samma slag och sort som den överlåtna andelen (gamla
andelar) eller förvärvar detta företag därefter sådana andelar (nya andelar),
skall senare avyttringar som företaget gör anses ske i följande ordning:
1. gamla andelar,
2. andelar som överlåtits enligt första stycket,
3. nya andelar.
Bestämmelsen i tredje stycket har motsvarande tillämpning i fråga om andra tillgångar som avses i 25–31 §§ och som inte kan särskiljas från varandra.
Är den överlåtna tillgången en andel, medges inte avdrag för förlust som
avses i första stycket om det företag som andelen avser genom en sådan fusion eller fission som anges i 4 respektive 5 § lagen om beskattningen vid fusioner, fissioner och verksamhetsöverlåtelser helt eller delvis går upp i ett företag som står i sådant förhållande till det säljande företaget som sägs i första
stycket.
10 mom.6 Vid inkomstberäkningen för ett investmentföretag gäller, utöver
vad som följer av övriga bestämmelser i denna lag,
1. att hänsyn inte tas till vinst eller förlust vid avyttring av aktier och andra
värdepapper som avses i 27 § 1 mom.,
2. att som intäkt tas upp 2 procent för år räknat av värdet vid ingången av
beskattningsåret av egendom som avses i 27 § 1 mom.,
3. att avdrag får göras för annan utdelning än som avses i 3 § 7 a mom.
som företaget har beslutat för beskattningsåret, dock inte med så stort belopp
att det föranleder underskott.
Vad som föreskrivs i första stycket för investmentföretag gäller också för
värdepappersfonder med följande avvikelser:
1. Intäkten enligt första stycket 2 utgör 1,5 procent.
2. I fråga om utdelning till annan än andelsägare i fonden får avdrag enligt
första stycket 3 inte göras med större belopp än 2 procent av fondens värde
vid utgången av beskattningsåret.
Med investmentföretag avses ett svenskt aktiebolag eller en svensk ekonomisk förening som uteslutande eller så gott som uteslutande förvaltar värdepapper eller likartad lös egendom och vars uppgift väsentligen är att genom
ett välfördelat värdepappersinnehav erbjuda aktie- eller andelsägare riskfördelning och vari ett stort antal fysiska personer äger aktier eller andelar.
Inträffar i fråga om ett investmentföretag en sådan förändring beträffande
företaget eller ägandet till detta att villkoren i tredje stycket inte längre uppfylls gäller – när det inte är fråga om att företaget upplöses genom likvidation – bestämmelserna i femte och sjätte styckena.
Som intäkt hos företaget skall tas upp 16 procent av det högsta av marknadsvärdena på aktier och andra värdepapper som avses i 27 § 1 mom. som
innehafts av företaget vid ingången av det beskattningsår då förändringen inträffar eller vid något av de fem föregående beskattningsåren (avskattningsintäkt). Har aktier eller andra andelar i företaget avyttrats under det beskattningsår för företaget då förändringen inträffar, utgörs avskattningsintäkten i
stället av den andel av ett belopp, beräknat på sätt anges i första meningen,
som motsvarar förhållandet mellan icke avyttrade andelar och samtliga andelar i företaget. Andelar i företaget som ägs av ett investmentföretag vid såväl
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ingången som utgången av beskattningsåret för det förstnämnda företaget
skall anses ha avyttrats under beskattningsåret.
Äger en fysisk person eller en annan juridisk person än ett investmentföretag vid utgången av beskattningsåret andelar i företaget med mer än hälften
av röstetalet för samtliga andelar, gäller följande. På yrkande av personen
skall andelar i företaget som personen ägde vid ingången av beskattningsåret
avskattas. Avskattning medför att andelarna under beskattningsåret skall anses ha avyttrats för ett pris motsvarande marknadsvärdet vid ingången av beskattningsåret och köpts tillbaka för samma pris.
13 mom.7 Ett fåmansföretag har inte rätt till avdrag för kostnad för anskaffande av egendom, hyra eller annan ersättning för lokal eller nedskrivning av
lånefordran i den mån ett motsvarande belopp skall beskattas som intäkt av
tjänst enligt punkt 14 första, andra, tredje, femte eller sjunde stycket av anvisningarna till 32 § kommunalskattelagen (1928:370). I fråga om ersättning
för lokal gäller dock vad nu sagts endast i den mån ersättningen överstiger
marknadsmässig ersättning.
I fall som avses i punkt 14 fjärde stycket första meningen av anvisningarna till 32 § kommunalskattelagen sker uttagsbeskattning av fåmansföretaget om inte tredje eller fjärde meningen i stycket är tillämplig. Uttagsbeskattning sker även i fall som avses i sjätte stycket i anvisningspunkten.
Avdrag för tantiem eller liknande ersättning från fåmansföretag till företagsledare eller företagsledare närstående person får åtnjutas först under det
år då ersättningen har betalats ut eller blivit tillgänglig för lyftning.
16 mom.8 Överlåtande och övertagande företag medges avdrag för kostnader i samband med sådan fusion eller fission som anges i 4 och 5 §§ lagen
(1998:1603) om beskattningen vid fusioner, fissioner och verksamhetsöverlåtelser.
Ett aktiebolag medges avdrag för kostnader för förändring av aktiekapitalet och för förvaltning av bolagets kapital. Detsamma gäller en ekonomisk
förenings kostnader för ökning av föreningens medlems- och förlagsinsatser
samt för förvaltning av insatserna.
3 § 1 h mom. En överlåtelse av en tillgång, på vilken reglerna i 25-31 §§ är
tillämpliga, utan ersättning till ett svenskt aktiebolag i vilket överlåtaren eller
närstående direkt eller indirekt äger aktie skall behandlas som om tillgången
avyttrats mot en ersättning som motsvarar omkostnadsbeloppet. Detsamma
gäller om överlåtelsen skett mot ersättning som understiger såväl marknadsvärdet av tillgången som omkostnadsbeloppet. Understiger marknadsvärdet
omkostnadsbeloppet, skall tillgången i de fall som nu nämnts anses ha avyttrats för en ersättning som motsvarar marknadsvärdet.
Har ersättning inte utgått, skall det sammanlagda omkostnadsbeloppet för
överlåtarens och närståendes aktier i bolaget ökas med ett belopp motsvarande omkostnadsbeloppet för tillgången eller, i fall som avses i första
stycket tredje meningen, marknadsvärdet. Har ersättning utgått, skall omkostnadsbeloppet ökas med skillnaden mellan omkostnadsbeloppet respektive marknadsvärdet och ersättningen.
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En överlåtelse av en tillgång, på vilken reglerna i 25–31 §§ är tillämpliga,
utan ersättning eller mot ersättning som understiger marknadsvärdet av tillgången till en utländsk juridisk person i vilken överlåtaren eller närstående
direkt eller indirekt äger andel skall behandlas som om tillgången avyttrats
mot en ersättning som motsvarar marknadsvärdet.
Har ersättning inte utgått, skall det sammanlagda omkostnadsbeloppet för
överlåtarens och närståendes andelar i den juridiska personen ökas med ett
belopp motsvarande marknadsvärdet. Har ersättning utgått, skall omkostnadsbeloppet ökas med skillnaden mellan marknadsvärdet och ersättningen.
I fråga om näringsfastigheter gäller följande. Omkostnadsbeloppet, beräknat med bortseende från bestämmelserna i 25 § 4 mom. tredje stycket första meningen och 5 mom. första stycket, skall minskas med medgivna värdeminskningsavdrag och sådana andra avdrag som anges i punkt 5 första
stycket första och andra meningarna av anvisningarna till 22 § kommunalskattelagen (1928:370). Detta gäller dock inte avdrag som hänför sig till tiden före år 1952. Bestämmelsen i punkt 5 första stycket tredje meningen av
de nämnda anvisningarna tillämpas inte.
I fråga om bostadsrätter och dylikt beräknas omkostnadsbeloppet med
bortseende från bestämmelsen i 26 § 5 mom. tredje stycket första meningen.
Bestämmelsen i punkt 5 andra stycket av anvisningarna till 22 § kommunalskattelagen tillämpas inte.
Det som anges beträffande svenskt aktiebolag och aktie i sådant bolag gäller även beträffande svensk ekonomisk förening och svenskt handelsbolag
respektive andel i ett sådant företag.
En tillgång som enligt första eller tredje stycket skall anses ha avyttrats för
en viss ersättning skall vid tillämpning av kommunalskattelagen (1928:370)
och denna lag anses ha anskaffats för samma ersättning av förvärvaren.
Med närstående avses föräldrar, far- och morföräldrar, make, avkomling
eller avkomlings make samt dödsbo vari den skattskyldige eller någon av
nämnda personer är delägare. Med avkomling avses även styvbarn och fosterbarn.
7 mom.9 Utdelning från aktiebolag eller ekonomisk förening, som utgår i
förhållande till inköp eller försäljningar eller efter därmed jämförlig grund,
är skattefri, när utdelningen endast innebär en minskning i levnadskostnader.
Har skattskyldig på grund av sitt innehav av aktier i svenskt aktiebolag eller andelar i svensk ekonomisk förening erhållit företrädesrätt till teckning
av sådant av företaget upptaget vinstandelslån som avses i 2 § 9 mom. skall,
om han utnyttjar företrädesrätten, det värde som genom företrädesrätten kan
anses ha tillförts honom inte anses utgöra intäkt av kapital.
Till intäkt av kapital räknas utdelning från bostadsföretag som avses i 2 §
7 mom. även om utdelningen inte utgått i förhållande till innehavda andelar
eller aktier. Vad nu sagts gäller endast om utdelningen består av annat än bostadsförmån eller annan förmån av fastighet. Endast den del av utdelningen
som överstiger avgifter och andra inbetalningar till företaget än kapitaltillskott enligt 3 mom. femte stycket är skattepliktig.
Som utdelning anses utbetalning till aktieägare från ett svenskt aktiebolag
vid nedsättning av aktiekapitalet genom minskning av aktiernas nominella
belopp eller vid nedsättning av reservfonden eller överkursfonden. Även ut9
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betalning från en utländsk juridisk person genom ett motsvarande förfarande
anses som utdelning.
7 a mom. Utdelning från ett svenskt aktiebolag i form av aktier eller andra
andelar i ett dotterföretag som är ett svenskt aktiebolag eller ett utländskt bolag undantas från skatteplikt om följande villkor uppfylls:
1. Utdelningen skall ha lämnats i förhållande till innehavda aktier i moderföretaget.
2. Aktier i moderföretaget skall vara marknadsnoterade enligt
27 § 2 mom. tredje stycket.
3. Samtliga moderföretagets andelar i dotterföretaget skall ha delats ut.
4. Efter utdelningen får andelar i dotterföretaget inte innehas av något företag som tillhör samma koncern som moderföretaget.
5. Dotterföretagets verksamhet skall till huvudsaklig del bestå av rörelse
eller direkt eller indirekt innehav av andelar i företag som till huvudsaklig
del bedriver rörelse och i vilket dotterföretaget direkt eller indirekt innehar
andelar med ett sammanlagt röstetal motsvarande mer än hälften av röstetalet för samtliga andelar i företaget. Med rörelse avses annan verksamhet än
innehav av kontanta medel eller värdepapper. Innehav av kontanta medel eller värdepapper hänförs dock till en rörelse om medlen eller värdepappren
innehas som ett led i rörelsen.
Utgör de utdelade andelarna lager hos mottagaren av utdelningen, skall
denne som intäkt ta upp ett belopp motsvarande det värde som följer av
punkt 2 första och sjunde styckena av anvisningarna till 24 § kommunalskattelagen (1928:370).
Uppfylls villkoren i första stycket, är utdelning skattefri även för mottagare som inte äger aktier i moderföretaget.
8 mom.10 Till utdelning räknas vad som i samband med ideell förenings
upplösning, medlems avgång ur föreningen e.d. utskiftas till medlem utöver
inbetald insats.
Som utdelning från svensk ekonomisk förening anses – med de begränsningar som anges i tredje–femte styckena – också vad som vid föreningens
upplösning utskiftas till medlem.
Som utdelning skall inte anses större belopp än som motsvarar vad medlemmen erhåller i annat än aktier i ett svenskt aktiebolag. Som förutsättningar gäller följande. Den utskiftande föreningen får inte vara sådant fåmansföretag som avses i 12 a mom. tredje stycket. Föreningen skall äga
samtliga aktier i bolaget och samtliga aktier skall skiftas ut. Värdet av den
egendom som skiftas ut i annan form än aktier får inte överstiga fem procent
av det nominella värdet på aktierna. Utgör de utskiftade aktierna lager hos
mottagaren skall denne som intäkt ta upp värdet av aktierna. Värdet skall bestämmas enligt punkt 2 första och sjunde styckena av anvisningarna till 24 §
kommunalskattelagen (1928:370).
Vid fusion, som avses i 12 kap. 1 och 3 §§ lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar samt i 10 kap. 1 och 2 §§ lagen (1995:1570) om medlemsbanker, skall som utdelning anses ett belopp som motsvarar vad medlemmen
erhåller i annat än andelar i den övertagande föreningen. Som inbetald insats
i den övertagande föreningen skall anses inbetald insats i den överlåtande
föreningen.
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I andra fall än som avses i tredje och fjärde styckena skall som utdelning
anses vad som utskiftas till medlem utöver inbetald insats.
12 a mom.11 En aktie i ett fåmansföretag anses kvalificerad, om
1. aktieägaren eller någon denne närstående varit verksam i företaget i betydande omfattning under beskattningsåret eller något av de fem beskattningsår som närmast föregått beskattningsåret, eller under någon del av
denna tidsperiod varit verksam i betydande omfattning i ett annat fåmansföretag som bedriver samma eller likartad verksamhet, eller
2. företaget – direkt eller genom förmedling av juridisk person – under beskattningsåret eller något av de fem beskattningsår som närmast föregått beskattningsåret har ägt aktier i ett annat fåmansföretag i vilket aktieägaren eller någon denne närstående varit verksam i betydande omfattning under beskattningsåret eller något av de fem beskattningsår som närmast föregått beskattningsåret.
Har en aktie i ett fåmansföretag, som inte skall anses kvalificerad på grund
av bestämmelserna i första stycket, under beskattningsåret eller något av de
fem beskattningsår som närmast föregått beskattningsåret erhållits genom
sådan utdelning på kvalificerad aktie i ett annat fåmansföretag som på grund
av bestämmelserna i 7 a mom. inte har beskattats, skall villkoren i första
stycket tillämpas som om det företag som den utdelade aktien avser är det
företag som delat ut aktien.
Upphör ett företag som avses i första stycket att vara fåmansföretag, anses
en aktie ändå kvalificerad under förutsättning att aktieägaren eller någon
denne närstående ägde aktien när företaget upphörde att vara fåmansföretag
eller förvärvat den med stöd av sådan aktie. Aktien anses dock kvalificerad
längst under fem beskattningsår efter det år då företaget upphörde att vara
fåmansföretag.
Vad som förstås med fåmansföretag, ägare och närstående framgår av
punkt 14 av anvisningarna till 32 § kommunalskattelagen (1928:370). Vid
bedömningen av om ett fåmansföretag föreligger jämställs utländska juridiska personer med svenska aktiebolag och svenska ekonomiska föreningar.
Vidare skall vid bedömningen av om ett fåtal personer äger aktierna i ett företag sådana ägare anses som en person, som själva eller genom någon närstående är eller under något av de fem beskattningsår som närmast föregått
beskattningsåret har varit verksamma i företaget i betydande omfattning.
Avlider ägaren till en kvalificerad aktie, anses aktien kvalificerad även hos
den avlidnes dödsbo. Delägare i dödsboet jämställs då med närstående.
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6 § 1 mom.12 Skyldighet att erlägga skatt för inkomst åligger, om ej annat
föreskrivs i denna lag eller i särskilda bestämmelser, meddelade på grund av
beslut, varom i 21 § sägs:
a) fysisk person:
för tid under vilken han varit bosatt här i riket:
för all inkomst som förvärvats inom eller utom riket; samt
för tid under vilken han ej varit bosatt här i riket:
för inkomst av näringsverksamhet som hänför sig till fastighet eller fast
driftställe här i riket;
11
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för inkomst av näringsverksamhet som utgör intäkt när egendom som avses i 26 § och som innefattar nyttjanderätt till ett hus eller del av ett hus här i
riket övergår till privatbostad eller avyttras;
för inkomst genom utdelning på andelar i svenska ekonomiska föreningar;
för löpande inkomster som hänför sig till privatbostadsfastighet och privatbostad här i riket;
för vinst vid avyttring av fastighet här i riket eller av egendom som avses i
26 § och som innefattar nyttjanderätt till ett hus eller del av ett hus här i riket;
för vinst vid avyttring dels av aktier och andelar i andra svenska aktiebolag, handelsbolag och ekonomiska föreningar än sådana som avses i 2 §
7 mom., dels av konvertibla skuldebrev och konvertibla vinstandelsbevis
som utgivits av svenska aktiebolag, dels av sådana av svenska aktiebolag utfästa optionsrätter som avser rätt till nyteckning eller köp av aktie och blivit
ut-fästa i förening med skuldebrev och dels optioner och terminer som avser
något av nu nämnda finansiella instrument, om överlåtaren vid något tillfälle
under de tio kalenderår som närmast föregått det år då avyttringen skedde
haft sitt egentliga bo och hemvist här i riket eller stadigvarande vistats här;
för återfört avdrag för egenavgifter enligt lagen (1981:691) om socialavgifter, för egenavgifter som har fallit bort i den mån avdrag har medgetts för
avgifterna samt för avgifter som avses i 46 § 2 mom. första stycket 3 kommunalskattelagen (1928:370) och som har satts ned genom ändrad debitering
i den mån avdrag har medgetts för avgifterna och dessa hänför sig till näringsverksamhet;
b) svenska aktiebolag och sådana bolag, som enligt särskild författning
äro skyldiga att avstå sin vinst, ekonomiska föreningar, samebyar, samfund,
stiftelser, verk, inrättningar och andra inländska juridiska personer, dock såvitt gäller sådana juridiska personer som enligt författning eller på därmed
jämförligt sätt bildats för att förvalta samfällighet endast om samfälligheten
taxerats såsom särskild taxeringsenhet och avser marksamfällighet eller regleringssamfällighet:
för all inkomst, som av dem här i riket eller å utländsk ort förvärvats;
c) utländska bolag:
för inkomst av näringsverksamhet som hänför sig till fastighet eller fast
driftställe här i riket;
för inkomst av näringsverksamhet vid avyttring av egendom som avses i
26 § och som innefattar nyttjanderätt till ett hus eller del av ett hus här i riket;
för slutlig skatt eller tillkommande skatt, som fallit bort, i den mån avdrag därför av bolaget åtnjutits vid tidigare års taxeringar; samt
för inkomst genom utdelning å andelar i svenska ekonomiska föreningar;
d) andra utländska juridiska personer än utländska bolag:
för inkomst som anges under c med avdrag för delägares inkomst som avses i punkt 10 andra stycket av anvisningarna till 53 § kommunalskattelagen.
I fråga om vad som avses med fast driftställe gäller vad som sägs i punkt 3
av anvisningarna till 53 § kommunalskattelagen.

7 § 8 mom.13 Mottagare av utdelning från svenskt aktiebolag och svensk
ekonomisk förening är frikallade från skattskyldighet i den omfattning som
anges nedan. Med utdelning förstås sådan utdelning som har uppburits i förhållande till innehavda aktier eller andelar eller som har uppburits efter annan grund men inte är avdragsgill för det utdelande företaget enligt 2 §
8 mom. första stycket. Bestämmelserna i tredje stycket nedan gäller inte sådan utdelning på förlagsinsatser, som är avdragsgill för det utdelande företaget.
Svenskt aktiebolag eller svensk ekonomisk förening som förvaltar värdepapper eller likartad lös egendom och därutöver inte – direkt eller indirekt –
i mer än obetydlig omfattning bedriver annan verksamhet (förvaltningsföretag), är frikallat från skattskyldighet för utdelning i den mån sammanlagda
beloppet av utdelningen motsvaras av annan utdelning än som avses i 3 §
7 a mom. som företaget har beslutat för samma beskattningsår. Som förvaltningsföretag anses inte investmentföretag som avses i 2 § 10 mom.
Svenskt aktiebolag eller svensk ekonomisk förening är med undantag av
investmentföretag och förvaltningsföretag, frikallat från skattskyldighet för
utdelning på näringsbetingade aktier eller andelar. Detsamma gäller svensk
sparbank och svenskt ömsesidigt försäkringsföretag samt sådan svensk stiftelse och svensk ideell förening som inte är frikallad från skattskyldighet för
utdelning enligt 3–6 mom. Med näringsbetingad aktie eller andel avses aktie
eller andel som inte utgör omsättningstillgång i företagets verksamhet under
förutsättning att
a) det sammanlagda röstetalet för företagets aktier eller andelar i det utdelande företaget vid beskattningsårets utgång motsvarade en fjärdedel eller
mer av röstetalet för samtliga aktier eller andelar i det utdelande företaget,
eller
b) det görs sannolikt att innehavet av aktien eller andelen betingas av
verksamhet som bedrivs av företaget eller av företag som med hänsyn till
äganderättsförhållanden eller organisatoriska förhållanden kan anses stå det
nära.
Skattefrihet enligt tredje stycket föreligger dock inte för utdelning på aktie
eller andel i förvaltningsföretag eller investmentföretag, om detta – direkt eller indirekt genom ett eller flera andra förvaltnings- eller investmentföretag –
äger mer än enstaka aktier eller andelar på vilka utdelning skulle ha varit
skattepliktig om aktierna eller andelarna hade ägts direkt av det företag som
äger aktien eller andelen i förvaltningsföretaget eller investmentföretaget.
Förvärvar företag aktie eller andel i annat företag och är det inte uppenbart att det företag som gör förvärvet därigenom erhåller tillgång av verkligt
och särskilt värde med hänsyn till ägarföretagets verksamhet, föreligger inte
skattefrihet enligt detta moment för utdelning på aktien eller andelen av sådana medel som vid förvärvet fanns hos det utdelande företaget och som inte
motsvarar tillskjutet belopp eller inbetald insats. Utdelning anses i första
hand gälla andra medel än sådana som motsvarar tillskjutet belopp eller inbetald insats.
Svenskt företag är frikallat från skattskyldighet för utdelning på aktie eller
andel i utländsk juridisk person under förutsättning att
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1. utdelningen skulle ha varit skattefri enligt vad som ovan sägs för det fall
det utdelande bolaget hade varit svenskt och
2. att den inkomstbeskattning som den utländska juridiska personen är underkastad är jämförlig med den inkomstbeskattning som skulle ha skett enligt denna lag, om inkomsten hade förvärvats av ett svenskt företag.
Utländsk juridisk person hemmahörande i något av de länder med vilka
Sverige ingått avtal för undvikande av dubbelbeskattning (avtalsländer) skall
anses underkastad inkomstbeskattning jämförlig med den som skulle ha
skett enligt denna lag. Denna presumtion gäller dock endast om personens
intäkter härrör från verksamhet i Sverige eller avtalsland och verksamheten
är underkastad normal inkomstskatt i det eller de länder där den bedrivs. I
det fall personens intäkter endast till obetydlig del härrör från verksamhet i
andra länder eller från särskilt skattemässigt gynnad verksamhet skall den
ändå anses underkastad jämförlig beskattning.
Svenskt företag är med undantag av investmentföretag och förvaltningsföretag, frikallat från skattskyldighet för utdelning på aktie eller andel i ett bolag i en främmande stat som är medlem i Europeiska gemenskapen – även
om förutsättningarna enligt sjätte stycket inte är för handen – om innehavet
av aktier eller andelar i bolaget motsvarar 25 procent eller mer av andelskapitalet i detta.
Med bolag i en främmande stat som är medlem i Europeiska gemenskapen
avses utländskt företag som uppfyller villkoren i artikel 2 i det av Europeiska
gemenskapernas råd den 23 juli 1990 antagna direktivet om en gemensam
ordning för beskattning avseende moder- och dotterbolag i olika medlemsstater i direktivets lydelse den 1 januari 1995 (90/435/EEG). En förutsättning
är att den inkomstbeskattning bolaget är underkastad är jämförlig med den
inkomstbeskattning som skulle ha skett enligt denna lag om inkomsten hade
förvärvats av ett svenskt företag.
Utdelning från ett svenskt företag som enligt avtal om undvikande av dubbelbeskattning skall anses ha hemvist i en främmande stat skall vid tillämpning av detta moment behandlas som utdelning på aktie eller andel i utländsk
juridisk person hemmahörande i den främmande staten.
16 § 2 mom.14 Med utländsk juridisk person avses i denna lag association,
som enligt lagstiftningen i den stat där den är hemmahörande kan förvärva
rättigheter, ikläda sig skyldigheter och föra talan inför domstolar och andra
myndigheter och över vilkens förmögenhetsmassa de enskilda delägarna inte
fritt kan förfoga.
Med utländskt bolag avses i denna lag utländsk juridisk person som i den
stat där den är hemmahörande är föremål för beskattning som är likartad den
som svenska aktiebolag är underkastade.
Såsom utländskt bolag avses i denna lag också alltid utländsk juridisk person hemmahörande och skattskyldig till inkomstskatt i någon av följande
stater, med vilka Sverige har ingått avtal för undvikande av dubbelbeskattning, om den utländska juridiska personen är en person på vilken avtalets
regler om begränsning av beskattningsrätten tillämpas och enligt avtalet har
hemvist i denna stat: Albanien, Amerikas Förenta Stater, Argentina, Bangladesh, Barbados, Belgien, Bolivia, Botswana, Brasilien, Bulgarien, Canada,

10

14

Senaste lydelse 1995:1505.

Danmark, Egypten, Estland, Filippinerna, Finland, Frankrike, Gambia,
Grekland, Indien, Indonesien, Irland, Island, Israel, Italien, Jamaica, Japan,
Kazakstan, Kenya, Folkrepubliken Kina, Republiken Korea, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Makedonien, Malta, Marocko, Mauritius,
Mexiko, Namibia, Nederländerna, Norge, Nya Zeeland, Pakistan, Peru,
Polen, Rumänien, Ryssland, Schweiz, Singapore, Slovakiska Republiken,
Slovenien, Sri Lanka, Storbritannien och Nordirland, Sydafrika, Tanzania,
Tjeckiska Republiken, Trinidad och Tobago, Tunisien, Turkiet, Tyskland,
Ukraina, Ungern, Venezuela, Vietnam, Vitryssland, Zambia, Zimbabwe och
Österrike.
Med utländskt bolag likställs, där ej annat uttryckligen stadgas, främmande stat samt utländsk menighet liksom dödsbo efter person, som vid sitt
frånfälle inte var bosatt eller stadigvarande vistades här i riket.
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24 § 2 mom.15 Med avyttring av egendom avses försäljning, byte eller därmed jämförlig överlåtelse av egendom. Med avyttring jämställs också att tiden för utnyttjande av en option löpt ut utan att optionen har utnyttjats. Avyttring av ett finansiellt instrument anses också föreligga om det företag som
givit ut instrumentet
1. upplöses genom konkurs eller, om det är ett svenskt aktiebolag eller en
svensk ekonomisk förening, när företaget försätts i konkurs,
2. träder i likvidation,
3. upplöses genom en sådan fusion eller fission som anges i 4 respektive
5 § lagen (1998:1603) om beskattningen vid fusioner, fissioner och verksamhetsöverlåtelser eller
4. upplöses genom att avregistreras efter den 4 april 1995 enligt punkt 5
eller 6 av övergångsbestämmelserna till lagen (1994:802) om ändring i aktiebolagslagen.
Med avyttring avses däremot inte utlåning av egendom för blankning. Avyttring anses inte heller föreligga när en andel definitivt förlorar sitt värde i
fall som avses i 3 § 8 mom. tredje stycket.
En delägare i ett handelsbolag skall anses ha avyttrat sin andel i bolaget
om andelen inlöses eller bolaget upplöses.
Har andelen övergått till någon annan på annat sätt än genom köp, byte eller därmed jämförligt fång och är det justerade ingångsvärdet enligt 28 § negativt, skall beskattning ske som om andelen avyttrats.
Inlöses andel i värdepappersfond eller utskiftas fondens behållna tillgångar till fondandelsägare i samband med att fonden upplöses, skall avyttring av andelen anses ha skett mot vederlag motsvarande vad fondandelsägaren uppbär vid inlösen eller utskiftning. Detsamma gäller om medlem avgår
ur en ekonomisk förening.
Utnyttjas ett finansiellt instrument, som avser teckningsrätt, delrätt, företrädesrätt till teckning av vinstandelslån, köpoption, termin, optionsrätt, konvertibelt skuldebrev eller konvertibelt vinstandelsbevis, för förvärv av aktier
eller annan egendom, anses detta inte som en avyttring av det utnyttjade instrumentet. Anskaffningsvärdet för den förvärvade egendomen är summan
av anskaffningsvärdet för instrumentet och annat vederlag.
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Vid en sådan fusion eller fission som anges i 4 respektive 5 § lagen om beskattningen vid fusioner, fissioner och verksamhetsöverlåteler gäller – om
villkoren i 9 och 10 §§ den lagen är uppfyllda – inte bestämmelsen i första
stycket 3 finansiellt instrument som innehas av det eller de övertagande företagen.
27 § 2 mom.16 Som anskaffningsvärde anses det genomsnittliga anskaffningsvärdet för samtliga finansiella instrument av samma slag och sort som
det avyttrade, beräknat på grundval av faktiska anskaffningsutgifter och med
hänsyn till inträffade förändringar beträffande innehavet (genomsnittsmetoden). Har aktier eller andra andelar erhållits genom sådan utdelning som avses i 3 § 7 a mom., skall som anskaffningsvärde för dessa andelar anses så
stor del av det genomsnittliga anskaffningsvärdet för aktierna i det utdelande
bolaget som svarar mot förändringen i marknadsvärdet på dessa aktier till
följd av utdelningen. Det genomsnittliga anskaffningsvärdet för aktierna i
det utdelande bolaget skall minskas i motsvarande mån. För sådan mottagare
som inte äger aktier i det utdelande bolaget skall, om vederlag erlagts för
rätten till utdelning, vederlaget anses som anskaffningsvärde. I annat fall
skall de utdelade andelarna anses anskaffade utan kostnad. Har andelar erhållits genom sådan utskiftning som avses i 3 § 8 mom. tredje stycket skall
som anskaffningsvärde för dessa andelar anses anskaffningsvärdet för andelarna i den förening som skiftat ut andelarna.
I fråga om ett aktiebolag eller en ekonomisk förening som tidigare varit ett
investmentföretag gäller följande. Ett sådant finansiellt instrument som avses
i 1 mom. och som anskaffats av företaget innan sådan förändring som anges
i 2 § 10 mom. fjärde stycket inträffade skall anses ha anskaffats för ett belopp motsvarande marknadsvärdet vid tidpunkten för förändringen.
Är finansiella instrument som avses i 1 mom. föremål för notering på inländsk eller utländsk börs eller annan kontinuerlig notering av marknadsmässig omsättning, som är allmänt tillgänglig (marknadsnoterade), får utom
såvitt avser optioner och terminer anskaffningsvärdet bestämmas till 20 procent av vad den skattskyldige erhåller vid avyttringen efter avdrag för kostnad för avyttringen.
Delbevis eller teckningsrättsbevis, som grundas på aktieinnehav i ett bolag, anses anskaffat utan kostnad.
Som anskaffningsvärde för andel i annan värdepappersfond än allemansfond som förvärvats före den 1 januari 1995 får fysisk person och dödsbo ta
upp andelens marknadsvärde den 31 december 1992. Detsamma gäller i
fråga om fondandelsbevis vars innehavare registreras efter utgången av år
1994.
Motsvarande värde för andel i fond som bildats under år 1993 eller 1994
är det först noterade marknadsvärdet.
28 §17 Vid beräkning av realisationsvinst på grund av avyttring av andel i
handelsbolag skall ingångsvärdet för andelen ökas med tillskott till bolaget
och minskas med uttag från bolaget. Ingångsvärdet skall vidare ökas med de
på delägaren belöpande skattepliktiga inkomsterna och minskas med de på
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delägaren belöpande avdragsgilla underskotten. Blir det justerade ingångsvärdet negativt, skall omkostnadsbeloppet anses vara noll. Vederlaget vid avyttringen skall i detta fall ökas med ett belopp som motsvarar det negativa
justerade ingångsvärdet. För andel i handelsbolag som innehas av ett annat
handelsbolag skall ingångsvärdet justeras som om ägarbolaget var skattskyldigt i den skattskyldiges ställe. För andel i ägarbolaget justeras ingångsvärdet med hänsyn till summan av inkomster och underskott i bolagen. Blir nettot negativt skall ingångsvärdet minskas endast i den mån på andelen belöpande underskott är avdragsgillt.
I fråga om andel som förvärvats före utgången av det räkenskapsår för
handelsbolaget som avslutats närmast före den 1 mars 1988 beräknas först
det justerade ingångsvärdet vid utgången av nämnda räkenskapsår (bokslutsdagen). Denna beräkning görs med utgångspunkt i andelens ingångsvärde och den ökning eller minskning i delägarens kapitalbehållning i bolaget som har inträffat fram till bokslutsdagen. Blir saldot negativt, anses det
justerade ingångsvärdet på bokslutsdagen vara noll. Det justerade ingångsvärdet på bokslutsdagen läggs sedan till grund för justeringar enligt första
stycket.
Vid bestämmande av kapitalbehållningen på bokslutsdagen skall lager,
pågående arbeten samt fordrings- och skuldposter tas upp till de värden som
gäller vid inkomsttaxeringen. Sker den skattemässiga inkomstberäkningen
inte enligt bokföringsmässiga grunder, bortses från förutbetalda kostnader
och intäkter samt upplupna intäkter och kostnader.
Har handelsbolaget före utgången av år 1989 avyttrat egendom på vilken
35 § 2–4 mom. kommunalskattelagen (1928:370) i dess lydelse före den
1 juli 1990 är tillämpliga skall, om egendomen anskaffats före den 19 augusti 1988, ingångsvärdet för andelen justeras på grundval av det bokföringsmässiga resultatet av avyttringen även om detta inte följer av andra
stycket. Från resultatet skall dras ett belopp som svarar mot den avskrivning
eller nedskrivning av egendomen som gjorts i räkenskaperna efter bokslutsdagen. Sker beskattning med anledning av avyttringen senare än vid 1990
års taxering, skall ingångsvärdet dock justeras på grundval av det skattemässiga utfallet av avyttringen.
Om den skattskyldige yrkar det, skall vinstberäkningen grundas enbart på
bestämmelserna i första stycket.
Har andel i ett handelsbolag förvärvats på annat sätt än genom köp, byte
eller därmed jämförligt fång och har den tidigare ägaren beskattats enligt
24 § 2 mom. fjärde stycket, skall det justerade ingångsvärdet för andelen anses vara noll.
Vid tillämpning av första stycket skall bortses från positiv och negativ
räntefördelning enligt lagen (1993:1536) om räntefördelning vid beskattning. Ett negativt fördelningsbelopp skall dock minska ingångsvärdet i den
mån räntefördelningen minskat ett underskott av näringsverksamheten.
Ingångsvärdet skall ökas med 28 procent av en ökning av expansionsmedel enligt lagen (1993:1537) om expansionsmedel och minskas med 28 procent av en minskning. Ingångsvärdet skall ökas med 72 procent av en minskning av expansionsmedel som inte tas upp som intäkt enligt 14 § lagen om
expansionsmedel. Vid överföring av expansionsmedel enligt 11 § nämnda
lag skall ingångsvärdet minskas med 72 procent av det överförda beloppet.
I fall som avses i 3 § 1 h mom. gäller reglerna i det momentet.
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1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999 och tillämpas i fråga om omständigheter som hänför sig till tiden efter ikraftträdandet om inte annat
framgår av punkterna 2–10.
2. Har en sådan fusion som avses i den upphävda bestämmelsen i
2 § 4 mom. första stycket genomförts före utgången av år 1998 tillämpas
äldre bestämmelser i momentet även efter ikraftträdandet.
3. Har den upphävda bestämmelsen i 2 § 4 mom. nionde stycket första
meningen tillämpats vid en överlåtelse, gäller de upphävda bestämmelserna i
andra och tredje meningarna samma stycke för det övertagande företaget
även efter ikraftträdandet.
4. Har den upphävda bestämmelsen i 2 § 4 mom. tionde stycket första meningen varit tillämplig på en överlåtelse som skett under tiden den 21 januari–den 31 december 1998, skall vinsten tas upp till beskattning i enlighet
med vad som anges i 8–16 §§ lagen (1998:1602) om uppskov med beskattningen vid andelsöverlåtelser inom koncerner.
5. Har en tillgång före utgången av år 1998 delats ut till ett företag som är
frikallat från skattskyldighet för utdelningen enligt 7 § 8 mom. gäller den
upphävda bestämmelsen i 2 § 4 mom. tolfte stycket även efter ikraftträdandet.
6. Har ett internationellt andelsbyte genomförts före utgången av år 1998
enligt bestämmelserna i den upphävda lagen (1994:1854) om inkomstbeskattningen vid gränsöverskridande omstruktureringar inom EG gäller den
upphävda bestämmelsen i 6 § 1 mom. tredje stycket även efter ikraftträdandet.
7. Har före utgången av år 1998 aktier erhållits genom sådan utdelning
som avses i de upphävda bestämmelserna i 3 § 7 mom. fjärde stycket gäller
äldre bestämmelser i 27 § 2 mom. även efter ikraftträdandet.
8. Har nyemitterade aktier före utgången av år 1998 erhållits som vederlag
vid sådan avyttring som omfattats av 27 § 4 mom. gäller de upphävda bestämmelserna i 27 § 4 mom. även efter ikraftträdandet.
9. Den nya lydelsen av 7 § 8 mom. tredje stycket tillämpas första gången
vid 2000 års taxering.
10. Den nya lydelsen av 16 § 2 mom. tillämpas första gången vid 2000
års taxering såvitt gäller att Kazakstan, Kroatien, Makedonien och Slovenien
tas med i uppräkningen i paragrafen och att f.d. delrepubliker i Sovjetunionen tas ut ur paragrafen. Äldre bestämmelser i motsvarande del tillämpas
dock för beskattningsår som har påbörjats före ikraftträdandet. Den nya lydelsen av 16 § 2 mom. tillämpas såvitt gäller att Albanien tas med i uppräkningen i paragrafen från och med den 1 januari året efter det att dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Albanien träder i kraft.
På regeringens vägnar
ERIK ÅSBRINK
Johan Svanberg
(Finansdepartementet)
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