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

Utkom från trycket
den 7 juli 1998

utfärdad den 17 juni 1998.
Enligt riksdagen beslut1 föreskrivs att 25 § 2 mom. lagen (1947:576) om
statlig inkomstskatt skall ha följande lydelse.
25 § 2 mom.2 Med avyttring av fastighet likställs överföring av mark eller
andel i samfällighet genom fastighetsreglering enligt 5 kap. och uppdelning i
lotter genom klyvning enligt 11 kap. fastighetsbildningslagen (1970:988),
om överföringen eller uppdelningen sker mot ersättning helt eller delvis i
pengar, samt avstående av mark genom inlösen enligt 8 kap. samma lag. Har
den ersättning i pengar som en skattskyldig erhållit på grund av en överföring enligt 5 kap. eller en uppdelning enligt 11 kap. nämnda lag inte överstigit 5 000 kronor, är dock inte någon del av vinsten skattepliktig. Om ersättningen i pengar överstiger 5 000 kronor, skall som skattepliktig inkomst tas
upp så stor del av hela realisationsvinsten som ersättningen i pengar, minskad med 5 000 kronor, utgör av det totala vederlaget för överföringen eller
uppdelningen, minskat med 5 000 kronor, dock att den skattepliktiga inkomsten inte skall tas upp till högre belopp än som motsvarar den del av ersättningen i pengar som överstiger 5 000 kronor.
Avyttring av fastighet anses vidare föreligga när ägare av fastighet fått engångsersättning på grund av allframtidsupplåtelse. Härmed avses ersättning
på grund av sådan inskränkning i förfoganderätt till fastigheten som skett enligt miljöbalken eller på grund av motsvarande inskränkningar enligt andra
författningar eller på grund av upplåtelse av nyttjanderätt eller servitutsrätt
till fastigheten för obegränsad tid. Engångsersättningen är i dessa fall att betrakta som köpeskilling, varvid så stor del av fastigheten anses avyttrad som
ersättningsbeloppet utgör av fastighetens hela värde vid tiden för beslutet om
fastighetens hela värde vid tiden för beslutet om inskränkningen i förfoganderätten eller för upplåtelsen av nyttjanderätten eller servitutsrätten.
Har den skattskyldige i samband med allframtidsupplåtelse fått ersättning
på grund av upplåtelse av avverkningsrätt skall ersättningen, om den skattskyldige yrkar det, anses som engångsersättning på grund av allframtidsupplåtelsen. Har den skattskyldige i nu avsett fall fått ersättning för avyttrade
skogsprodukter, får 60 procent av ersättningen behandlas som engångsersättning på grund av allframtidsupplåtelse. Vad som sägs i detta stycke gäller
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dock endast om skatteplikt för ersättningen för avverkningsrätten eller
skogsprodukterna inträtt under samma beskattningsår som ersättningen på
grund av allframtidsupplåtelsen.
Från det sammanlagda beloppet av den eller de engångsersättningar som
den skattskyldige under ett beskattningsår har fått på grund av allframtidsupplåtelse är han berättigad till avdrag med 5 000 kronor, om han inte visar
att han haft avdragsgilla omkostnader till samma eller högre belopp. Avdraget får dock inte överstiga det sammanlagda ersättningsbeloppet för upplåtelserna.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999 och tillämpas på avyttringar
som har skett den 1 januari 1999 och senare. Äldre bestämmelser skall tilllämpas på avyttringar som har skett före ikraftträdandet.
På regeringens vägnar
THOMAS ÖSTROS
Roland Gustafsson
(Finansdepartementet)
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