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Svensk författningssamling

 

Lag
om  ändring i lagen (1951:763) om statlig 
inkomstskatt på ackumulerad inkomst;

 

utfärdad den 10 december 1998.

Enligt riksdagens beslut

 

1

 

 föreskrivs att 1 § lagen (1951:763) om statlig in-
komstskatt på ackumulerad inkomst skall ha följande lydelse.

 

1 §

 

2

 

Har fysisk person eller dödsbo som beskattas enligt 10 § andra och
tredje styckena lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt under visst beskatt-
ningsår haft inkomst av tjänst eller sådan inkomst av näringsverksamhet som
avses i 3 §, och hänför sig inkomsten till minst två beskattningsår (

 

ackumu-
lerad inkomst

 

), skall under de förutsättningar som anges i denna lag, statlig
inkomstskatt på denna inkomst beräknas enligt följande.

Inkomsten antas ha åtnjutits med lika belopp under de år, dock högst tio,
till vilka den hänför sig. Skatten på ettvart av dessa belopp utgörs av den
skatt som skulle ha utgått för beloppet om det lagts till den genomsnittliga
beskattningsbara förvärvsinkomsten för taxeringsåret och så många av de
närmast föregående taxeringsåren som är i fråga, efter justering med ett be-
lopp motsvarande skiktgränsens förändring mellan

1. taxeringsåret och närmast föregående taxeringsår om den ackumulerade
inkomsten hänför sig till tre eller fyra beskattningsår,

2. taxeringsåret och andra taxeringsåret före taxeringsåret om den acku-
mulerade inkomsten hänför sig till fem eller sex beskattningsår,

3. taxeringsåret och tredje taxeringsåret före taxeringsåret om den acku-
mulerade inkomsten hänför sig till sju eller åtta beskattningsår eller

4. taxeringsåret och fjärde taxeringsåret före taxeringsåret om den acku-
mulerade inkomsten hänför sig till nio eller tio beskattningsår.

Hänför sig inte hela den ackumulerade inkomsten till tid före taxerings-
året, skall – på sätt följer av punkt 2 av anvisningarna – hänsyn tas härtill vid
bedömningen i vad mån justering för skiktgränsens förändring skall göras.

Vid genomsnittsberäkningen bortses från den ackumulerade inkomsten.
Skatten beräknas enligt den skatteskala som gäller för det taxeringsår då den
ackumulerade inkomsten tas upp till beskattning.

Kan tillförlitlig utredning inte förebringas om det antal år, vartill ackumu-
lerad inkomst hänför sig, skall skatteberäkningen ske, om inte särskilda om-
ständigheter föranleder annat, som om inkomsten hänfört sig till tre år.

 

1

 

Prop. 1998/99:16, bet. 1998/99:SkU4, rskr. 1998/99:66.
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Senaste lydelse 1993:1545.

SFS 1998:1667
Utkom från trycket
den 18 december 1998
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SFS 1998:1667

 

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00
Elanders Gotab, Stockholm 1998

 

Föreligger förutsättningar för såväl skatteberäkning enligt denna lag som
nedsättning av skatt enligt lagen (1997:324) om begränsning av skatt tilläm-
pas den av lagarna som leder till lägst skatt.

 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999 och tillämpas första gången vid
1999 års taxering.

På regeringens vägnar

ERIK ÅSBRINK
Johan Svanberg
(Finansdepartementet)


