
 

1

 

Svensk författningssamling

 

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

 

utfärdad den 9 december 1999.

Enligt riksdagens beslut

 

1

 

 föreskrivs i fråga om lagen (1947:576) om stat-
lig inkomskatt

 

dels

 

 att 2 § 13 mom. skall upphöra att gälla,

 

dels

 

 att 3 § 3 mom., 3 § 12 a mom. och 24 § 6 mom. skall ha följande ly-
delse,

 

dels

 

 att det skall införas tre nya moment, 2 § 17 mom., 25 § 10 a mom.
och 26 § 9 a mom., av följande lydelse.

 

2 §

 

17 mom.

 

 Penninglån som lämnats i strid med bestämmelserna i 12 kap.
7 § aktiebolagslagen (1975:1385) eller 11 § lagen (1967:531) om tryggande
av pensionsutfästelse m.m. skall tas upp som intäkt hos låntagare som är an-
nan juridisk person än dödsbo eller handelsbolag.

Sådant penninglån som lämnats till handelsbolag tas upp som intäkt av
näringsverksamhet hos delägare som inte är fysisk person eller dödsbo.

Första eller andra stycket tillämpas inte om det finns synnerliga skäl mot
detta.

 

3 §

 

3 mom.

 

2

 

 För privatbostadsfastighet och privatbostad, som avses i 5 §
kommunalskattelagen (1928:370), beräknas inte något förmånsvärde för
eget brukande.

Intäkt av upplåtelse av privatbostadsfastighet och av privatbostad samt av-
yttring av alster eller naturtillgångar från sådan fastighet skall tas upp som
intäkt av kapital. Detsamma gäller intäkt av uthyrning av bostadslägenhet
som innehas med hyresrätt.

Från intäkt som avses i andra stycket medges avdrag med 4 000 kronor för
varje privatbostadsfastighet, privatbostad eller hyreslägenhet. Vid upplåtelse
medges härutöver avdrag med belopp, som i fråga om småhus som innehas
med äganderätt uppgår till 20 procent av hyresintäkten och i övriga fall mot-
svarar den del av upplåtarens hyra eller avgift som belöper på det som ut-
hyrts. Vid beräkning av avdragsgill avgift bortses från sådana inbetalningar
till föreningen eller bolaget som är att anse som kapitaltillskott och beaktas
övriga inbetalningar endast till den del de överstiger utdelning som skett på
annat sätt än i förhållande till innehavda andelar i föreningen eller aktier i
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bolaget. Avdrag medges inte med högre belopp än som följer av detta stycke
även om de faktiska kostnaderna varit högre. Avdraget får inte överstiga in-
täkten i fråga.

Bestämmelserna i tredje stycket tillämpas inte när upplåtelse skett till
a) handelsbolag av delägare i handelsbolaget eller av någon närstående till

delägaren,
b) den skattskyldiges arbetsgivare eller någon närståendes arbetsgivare,

eller
c) någon som kan anses ingå i samma intressegemenskap som arbetsgi-

vare som avses i b.
Med närstående enligt fjärde stycket avses detsamma som i punkt 14

sjunde stycket av anvisningarna till 32 § kommunalskattelagen.
I fall som avses i fjärde stycket medges skäligt avdrag för kostnad som

den skattskyldige fått vidkännas på grund av upplåtelsen.
Med kapitaltillskott menas dels medlems inbetalning på insats i före-

ningen och delägares inbetalning på aktie dels ock sådan ytterligare inbetal-
ning av medlem eller delägare, som är avsedd att inom föreningen eller bola-
get användas för fondering såsom genom kapitalavbetalning på skuld eller
genom ny-, till- eller ombyggnad eller därmed jämförlig förbättring av fas-
tigheten eller genom annan stadigvarande kapitalplacering. Där lägenhet är
upplåten med hyresrätt och således icke med bostadsrätt eller liknande be-
sittningsrätt, skall dock icke någon del av hyresavgiften anses såsom kapital-
tillskott. Verkställes fondering inom förening eller bolag, utan att det fram-
går vilka medel därför användas, skall i första hand anses för fondering an-
vända andra medel än medlemmarnas eller delägarnas inbetalningar under
beskattningsåret eller de under året influtna hyrorna för lägenheter, som varit
uthyrda till andra än medlemmar eller delägare i denna deras egenskap. Vad
därefter återstår av det till fondering använda beloppet skall fördelas på
nämnda inbetalningar och hyror efter deras inbördes storlek, och skall vad
därvid belöper på de inbetalningar, som verkställts för de med bostadsrätt
eller liknande besittningsrätt upplåtna lägenheterna, anses såsom kapitaltill-
skott.

Ingick egendom som utgör privatbostadsfastighet eller privatbostad före
ingången av beskattningsåret i näringsverksamhet medges avdrag för skuld-
ränta som erlagts före ingången av det aktuella beskattningsåret till den del
räntan belöper på beskattningsåret eller senare. Avdrag medges inte för så-
dan del av en räntebetalning under beskattningsåret som belöper på tid dess-
förinnan. Motsvarande fördelning skall ske i fråga om inkomsträntor och hy-
resinkomster.

Har privatbostadsfastighet del i samfällighet, som avses i 41 a § kommu-
nalskattelagen, tas som intäkt av kapital upp dels sådan intäkt som avses i
punkt 2 av anvisningarna till paragrafen i den mån den utgör avkastning av
kapital och överstiger 300 kronor, dels sådan utdelning som avses i punkt 4
av anvisningarna till samma paragraf. 

 

3 §

 

12 a mom.

 

3

 

 En aktie i ett fåmansföretag anses kvalificerad, om
1. aktieägaren eller någon denne närstående varit verksam i företaget i be-

tydande omfattning under beskattningsåret eller något av de fem beskatt-
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ningsår som närmast föregått beskattningsåret, eller under någon del av
denna tidsperiod varit verksam i betydande omfattning i ett annat fåmansfö-
retag som bedriver samma eller likartad verksamhet, eller

2. företaget – direkt eller genom förmedling av juridisk person – under be-
skattningsåret eller något av de fem beskattningsår som närmast föregått be-
skattningsåret har ägt aktier i ett annat fåmansföretag i vilket aktieägaren
eller någon denne närstående varit verksam i betydande omfattning under
beskattningsåret eller något av de fem beskattningsår som närmast föregått
beskattningsåret.

Har en aktie i ett fåmansföretag, som inte skall anses kvalificerad på grund
av bestämmelserna i första stycket, under beskattningsåret eller något av de
fem beskattningsår som närmast föregått beskattningsåret erhållits genom
sådan utdelning på kvalificerad aktie i ett annat fåmansföretag som på grund
av bestämmelserna i 7 a mom. inte har beskattats, skall villkoren i första
stycket tillämpas som om det företag som den utdelade aktien avser är det
företag som delat ut aktien.

Upphör ett företag som avses i första stycket att vara fåmansföretag, anses
en aktie ändå kvalificerad under förutsättning att aktieägaren eller någon
denne närstående ägde aktien när företaget upphörde att vara fåmansföretag
eller förvärvat den med stöd av sådan aktie. Aktien anses dock kvalificerad
längst under fem beskattningsår efter det år då företaget upphörde att vara
fåmansföretag.

Vad som förstås med fåmansföretag, ägare och närstående framgår av
punkt 14 av anvisningarna till 32 § kommunalskattelagen (1928:370). Vid
bedömningen av om fyra eller färre personer äger aktierna i ett företag skall
sådana ägare anses som en person, som själva eller genom någon närstående
är eller under något av de fem beskattningsår som närmast föregått beskatt-
ningsåret har varit verksamma i företaget i betydande omfattning.

Avlider ägaren till en kvalificerad aktie, anses aktien kvalificerad även hos
den avlidnes dödsbo. Delägare i dödsboet jämställs då med närstående.

 

24 §

 

6 mom.
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 När egendom avyttrats till ett pris som överstiger egendo-
mens marknadsvärde, skall, i de fall då överskjutande del av vederlaget tas
upp som intäkt av tjänst, vid vinstberäkningen vederlaget tas upp som intäkt
endast till den del det inte överstiger egendomens marknadsvärde.

 

25 §

 

10 a mom.

 

 Om ett handelsbolag överlåter en fastighet till delägare i
handelsbolaget eller någon närstående till delägaren till ett pris som under-
stiger marknadsvärdet vid överlåtelsen, och om fastigheten i och med över-
låtelsen blir eller kan antas komma att bli privatbostad enligt 5 § andra
stycket kommunalskattelagen (1928:370), skall vid beräkning av realisa-
tionsvinst eller realisationsförlust överlåtelsen anses ha skett till ett pris mot-
svarande marknadsvärdet. Detsamma gäller vid överlåtelse av tomtmark
som avses bli bebyggd med en sådan privatbostad.

Med närstående enligt första stycket avses detsamma som i punkt 14
sjunde stycket av anvisningarna till 32 § kommunalskattelagen.
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26 §

 

9 a mom.

 

 Om ett handelsbolag överlåter en bostadsrätt till delägare i
handelsbolaget eller någon närstående till delägaren till ett pris som under-
stiger marknadsvärdet vid överlåtelsen, och om bostadsrätten i och med
överlåtelsen blir eller kan antas komma att bli privatbostad enligt 5 § fjärde
stycket kommunalskattelagen (1928:370), skall vid beräkning av realisa-
tionsvinst eller realisationsförlust överlåtelsen anses ha skett till ett pris mot-
svarande marknadsvärdet.

Med närstående enligt första stycket avses detsamma som i punkt 14
sjunde stycket av anvisningarna till 32 § kommunalskattelagen.

 

Denna lag träder i kraft den 31 december 1999 och tillämpas första
gången vid 2001 års taxering. I fråga om skattskyldig vars räkenskapsår på-
börjats före den 1 januari 2000 skall de äldre bestämmelserna tillämpas på
förhållanden som hänför sig till tid före den 1 januari 2000.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM
Johan Svanberg
(Finansdepartementet)


