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Svensk författningssamling

 

Lag
om ändring i lagen (1951:763) om statlig 
inkomstskatt på ackumulerad inkomst;

 

utfärdad den 9 december 1999.

Enligt riksdagens beslut
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 föreskrivs att punkt 1 av anvisningarna till 1 § la-
gen (1951:763) om statlig inkomstskatt på ackumulerad inkomst skall ha
följande lydelse.

 

Anvisningar

 

till 1 §
1.
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 Inkomst skall enligt denna lag anses hänförlig till visst beskatt-
ningsår, om intäkten exempelvis intjänats eller eljest motprestation för den-
samma i någon form lämnats under ifrågavarande år.

För att en inom visst beskattningsår åtnjuten inkomst skall anses utgöra
ackumulerad inkomst enligt denna lag fordras, att inkomsten hänför sig till
minst två beskattningsår.

Engångsbelopp, som erhållits såsom ersättning för årlig pension, skall i
allmänhet anses hänföra sig till tio år. Engångsbelopp, som beskattas med
tillämpning av bestämmelserna i punkt 1 fjärde stycket av anvisningarna till
19 § kommunalskattelagen (1928:370) skall inte anses såsom ackumulerad
inkomst.

Intäkt av skogsbruk skall anses hänförlig till det antal år som motsvarar
förhållandet mellan intäkten, minskad med vederbörliga avdrag, och värdet
av ett års skogstillväxt å fastigheten.

Har näringsverksamhet eller andel i handels- eller kommanditbolag i sam-
band med makes död övertagits av den andra maken som ensam dödsbodel-
ägare skall efterlevande make, om denne så yrkar, anses ha bedrivit närings-
verksamheten eller innehaft andelen även under den förstnämnda makens
innehav av förvärvskällan, under förutsättning att makarna då taxerades med
tillämpning av 11 § 1 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt eller,
om andra maken haft inkomst, skulle ha taxerats med tillämpning av nämnda
bestämmelse.

Vad i föregående stycke sägs om makar skall i tillämpliga delar gälla även
andra skattskyldiga, vilka taxeras med tillämpning av där angivna bestäm-
melse.
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Prop. 1999/2000:15, bet. 1999/2000:SkU5, rskr. 1999/2000:65.
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Senaste lydelse 1990:1431.

SFS 1999:1151
Utkom från trycket
den 17 december 1999
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SFS 1999:1151

 

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

 

Vid skatteberäkning enligt 1 § skall den avlidne och dödsboet anses som
en och samma skattskyldig.

 

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)


