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

Utkom från trycket
den 24 juni 1998

utfärdad den 11 juni 1998.
Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 § 1 b mom., 10 § samt 27 §
5 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt2 skall ha följande lydelse.
3 § 1 b mom.3 Det belopp som undantas från skatteplikt (lättnadsbeloppet)
beräknas som 70 procent av statslåneräntan vid utgången av november året
före beskattningsåret multiplicerad med summan av anskaffningskostnaden
för aktien och ett löneunderlag beräknat enligt 12 d mom. första stycket. Är
aktien en sådan kvalificerad aktie som avses i 12 mom. tillämpas även 12 d
mom. andra och tredje styckena.
Har aktien förvärvats under beskattningsåret och har bolaget tidigare under året lämnat utdelning, får den nye ägaren inte beräkna något lättnadsbelopp.
Med anskaffningskostnad avses det anskaffningsvärde som skulle ha använts vid beräkning av realisationsvinst, om aktien avyttrats vid tidpunkten
för utdelningen. För aktie som har förvärvats före ingången av år 1990 respektive ingången av år 1992 får bestämmelserna i 12 c mom. andra respektive tredje styckena tillämpas.
10 §4 För fysiska personer beräknas statlig inkomstskatt enligt följande.
Skatt på förvärvsinkomst utgör
200 kronor,
20 procent av den del av den beskattningsbara förvärvsinkomsten som
överstiger en skiktgräns på 214 900 kronor vid 1999 års taxering, och
fem procent av den del av den beskattningsbara förvärvsinkomsten som
överstiger en skiktgräns på 360 000 kronor vid 2000 års taxering.
Vid följande taxeringar uppgår skiktgränserna till skiktgränserna för föregående taxeringsår multiplicerade med det jämförelsetal, uttryckt i procent,
som anger förhållandet mellan det allmänna prisläget i juni andra året före
taxeringsåret och prisläget i juni tredje året före taxeringsåret med tillägg av
två procentenheter. Skiktgränserna fastställs av regeringen före utgången av
andra året före taxeringsåret och avrundas nedåt till helt hundratal kronor.
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Skatt på kapitalinkomst utgör 30 procent av inkomsten av kapital enligt
3 § 14 mom.
För dödsbon beräknas skatten enligt andra–fjärde styckena med följande
undantag. Från och med beskattningsåret efter det kalenderår dödsfallet inträffade tas det i andra stycket angivna beloppet 200 kronor ut bara om den
beskattningsbara förvärvsinkomsten överstiger ett belopp som motsvarar
grundavdrag enligt 48 § 2 mom. kommunalskattelagen (1928:370). Från och
med det fjärde beskattningsåret efter det kalenderår dödsfallet inträffade utgör skatten på förvärvsinkomst 20 procent av den beskattningsbara förvärvsinkomsten. Om den beskattningsbara förvärvsinkomsten överstiger ett belopp motsvarande grundavdrag enligt 48 § 2 mom. kommunalskattelagen tas
dessutom 200 kronor ut.
27 § 5 mom.5 Förlust på marknadsnoterad tillgång som avses i 1 mom. får
dras av från realisationsvinst på marknadsnoterad sådan tillgång. I fråga om
andel i värdepappersfond gäller detta endast om värdet av fondens innehav
av sådana tillgångar som avses i 1 mom. inte annat än tillfälligtvis understigit tre fjärdedelar av fondförmögenheten.
Förlust på aktie i svenskt aktiebolag som inte är marknadsnoterad respektive på andel i utländsk juridisk person som inte är marknadsnoterad får dras
av från realisationsvinst på sådan aktie eller andel samt från realisationsvinst
på sådan marknadsnoterad tillgång som avses i första stycket.
Av förlust som inte dragits av mot vinst får 70 procent dras av.
Denna lag träder i kraft den 1 juli 1998 och tillämpas, såvitt avser bestämmelserna i 10 §, första gången vid 2000 års taxering, och i övrigt första
gången vid 1999 års taxering.
På regeringens vägnar
THOMAS ÖSTROS
Peter Kindlund
(Finansdepartementet)
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