
 

1

 

Svensk författningssamling

 

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

 

utfärdad den 2 december 1999.

Enligt riksdagens beslut

 

1

 

 föreskrivs att 2 § 6 mom. lagen (1947:576) om
statlig inkomstskatt skall ha följande lydelse.

 

2 §

 

6 mom.

 

2

 

Med 

 

livförsäkringsföretag

 

 avses
1. livförsäkringsbolag enligt 1 kap. 4 § försäkringsrörelselagen

(1982:713), samt
2. utländska försäkringsföretag som driver livförsäkringsrörelse här i lan-

det med stöd av lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares verksam-
het i Sverige.

Med 

 

skadeförsäkringsföretag

 

 förstås annat försäkringsföretag än livför-
säkringsföretag. Utländskt försäkringsföretag, som drivit försäkringsrörelse i
Sverige, bedöms med hänsyn endast till den rörelse som företaget drivit här
från fast driftställe.

Livförsäkringsföretag frikallas från skattskyldighet enligt denna lag för
dels den del av nettointäkten som är hänförlig till tillgångar och skulder som
förvaltas för försäkringstagarnas räkning, dels influtna premier. Undantaget
från skattskyldighet gäller dock inte den del av nettointäkten eller premierna
som är hänförlig till försäkringar som i redovisningshänseende tas upp som
grupplivförsäkringar eller sjuk- och olycksfallsförsäkringar som avses i
2 kap. 3 a § första stycket 1 och 2 samt 3 b § första stycket 1 b och 4 försäk-
ringsrörelselagen. Avdrag får inte göras för kostnader som är hänförliga till
intäkter som är fria från skatt enligt detta moment.

Att särskilda bestämmelser gäller vid beskattning av livförsäkringsföretag
följer av lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel.

Såsom nettointäkt av försäkringsrörelse, som drivits av 

 

inländskt skade-
försäkringsföretag

 

, anses överskottet av försäkringsrörelsen. Detsamma gäl-
ler för livförsäkringsföretag till den del nettointäkten är hänförlig till försäk-
ringar som i redovisningshänseende tas upp som grupplivförsäkringar eller
sjuk- och olycksfallsförsäkringar som avses i 2 kap. 3 a § första stycket 1
och 2 samt 3 b § första stycket 1 b och 4 försäkringsrörelselagen.

Vid beräkning av överskottet av försäkringsrörelse, som avses i föregå-
ende stycke, får från bruttointäkten avdrag göras förutom för driftkostnader,
som avses i 23 § kommunalskattelagen, för avgifter och bidrag, som utgivits
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till kommun, förening eller sammanslutning och som avser att understödja
verksamhet med syfte att förebygga skador, vilka faller inom ramen för den
av företaget bedrivna rörelsen, för ökning av försäkringstekniska avsätt-
ningar för egen räkning, för ökning av säkerhetsreserv samt för utbetald åter-
bäring och verkställd premieåterbetalning.

Med försäkringstekniska avsättningar för egen räkning förstås sådana av-
sättningar enligt 7 kap. 1 § första stycket försäkringsrörelselagen (1982:713)
(ej intjänade premier och kvardröjande risker, livförsäkringsavsättning, oreg-
lerade skador, garanterad och villkorad återbäring, utjämningsavsättning för
kreditförsäkring och fondförsäkringsåtaganden där försäkringstagaren bär
placeringsrisken) minskade med värdet av återförsäkringsgivares ansvarig-
het.

Med säkerhetsreserv förstås den reserv skadeförsäkringsföretag får redo-
visa enligt en av regeringen eller efter regeringens bemyndigande av Finans-
inspektionen fastställd normalplan.

Minskning av försäkringstekniska avsättningar för egen räkning, av säker-
hetsreserv, av regleringsfond för trafikförsäkring och minskning av utjäm-
ningsfond skall anses som intäkt.

Utöver vad ovan stadgas får avdrag inte ske för avsättning till omedelbar
eller framtida vinstutdelning till försäkringstagare.

Bestämmelserna i detta moment om inländskt livförsäkringsföretag har
motsvarande tillämpning på försäkringsrörelse som utländskt livförsäkrings-
företag drivit här i riket.

Beträffande försäkringsrörelse, som här drivits av utländskt skadeförsäk-
ringsföretag, anses som här i riket skattepliktig nettointäkt ett belopp mot-
svarande två procent av företagets premieinkomst av här bedriven försäk-
ringsrörelse. Med premieinkomst förstås bruttobeloppet av årets försäkrings-
premier, dvs. utan avdrag för återförsäkringspremier.

Blir det på grund av bestämmelserna i detta moment nödvändigt att dela
upp intäkt eller avdrag mellan olika delar av ett försäkringsföretags verk-
samhet, skall fördelningen av intäkten eller avdraget göras på skäligt sätt. 

 

Denna lag träder i kraft den 31 december 1999 och tillämpas första
gången vid 2001 års taxering. Äldre bestämmelser gäller för försäkringar
som meddelas av försäkringsbolag som tillämpar punkten 2 av övergångsbe-
stämmelserna till lagen (1999:600) om ändring i försäkringsrörelselagen
(1982:713).

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM 
Per Sjöblom
(Finansdepartementet) 


