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Svensk författningssamling

 

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

 

utfärdad den 2 december 1999.

Enligt riksdagens beslut
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 föreskrivs att 2 § 1 mom. lagen (1947:576) om
statlig inkomstskatt
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 skall ha följande lydelse.

 

2 §   

 

1 mom.

 

3

 

 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 med-
delade, 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–ti-
onde styckena.

Beskattningsåret utgörs av det räkenskapsår som slutat närmast före taxe-
ringsåret. I fråga om verksamhet på vilken bokföringslagen (1999:1078) 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 överta-
gande företaget utgörs såvitt avser den övertagna verksamheten av tiden från
ingången av räkenskapsåret för det överlåtande företaget till utgången av rä-
kenskapsåret 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
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 med-
ges avdrag vid beräkning av inkomsten från bolaget närmast följande be-
skattningsår.
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Prop. 1998/99:130, bet. 1999/2000:LU2, rskr. 1999/2000:50.
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Senaste lydelse av lagens rubrik 1974:770.

 

3

 

Senaste lydelse 1998:1606.

SFS 1999:1083
Utkom från trycket
den 15 december 1999
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SFS 1999:1083

 

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00
Elanders Gotab, Stockholm 1999

 

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 (re-
alisationsförlust) vid icke yrkesmässig avyttring av tillgångar och förpliktel-
ser 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 – utö-
ver 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 inkomst-
taxeringen skall höjas i den mån den skattskyldige delat ut medel eller på an-
nat sätt förfogat över uppkommen vinst i en omfattning som inte lagligen
kunnat ske om tillgångarna tagits upp till det skattemässiga värdet i räken-
skaperna.

Upplöses ett företag som anges i 2 § lagen (1998:1603) om beskatt-
ningen 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 före-
taget aktier eller andra andelar i det överlåtande företaget som utgör lager-
tillgångar, skall andelarna anses ha avyttrats för en ersättning som motsvarar
det värde som gäller för dem vid beskattningen.

 

Denna lag träder i kraft den 31 december 1999 och tillämpas första
gången vid 2001 års taxering. Äldre bestämmelser skall dock tillämpas för
räkenskapsår som har påbörjats före den 1 januari 2000.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM
Johan Svanberg
(Finansdepartementet)


