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

Utkom från trycket
den 27 april 1999

utfärdad den 15 april 1999.
Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 § 1 b mom. och 24 § 2 mom.
lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt2 skall ha följande lydelse.
3 § 1b mom.3 Det belopp som undantas från skatteplikt (lättnadsbeloppet)
beräknas som 70 procent av statslåneräntan vid utgången av november året
före beskattningsåret multiplicerad med summan av anskaffningskostnaden
för aktien och ett löneunderlag beräknat enligt 12 d mom. första stycket. Är
aktien kvalificerad enligt 12 a mom. skall även 12 d mom. andra och tredje
styckena tillämpas. Om aktieägaren visar att utomstående i betydande omfattning äger del i företaget och har rätt till utdelning gäller inte vad som
sägs i andra meningen, om inte särskilda skäl föreligger. Härvid beaktas
även förhållandena under de fem beskattningsår som närmast föregått beskattningsåret. Vad som avses med företag och utomstående framgår av 12 e
mom. andra stycket.
Har aktien förvärvats under beskattningsåret och har bolaget tidigare under året lämnat utdelning, får den nya ägaren inte beräkna något lättnadsbelopp.
Med anskaffningskostnad avses det anskaffningsvärde som skulle ha använts vid beräkning av realisationsvinst, om aktien avyttrats vid tidpunkten
för utdelningen. För aktie som har förvärvats före ingången av år 1990 respektive ingången av år 1992 får bestämmelserna i 12 c mom. andra respektive tredje styckena tillämpas.
24 § 2 mom.4 Med avyttring av egendom avses försäljning, byte eller därmed jämförlig överlåtelse av egendom. Med avyttring jämställs också att tiden för utnyttjande av en option löpt ut utan att optionen har utnyttjats. Avyttring av ett finansiellt instrument anses också föreligga dels i de situationer
som avses i 7 § lagen (1999:199) om skatteregler för ersättning från
insättningsgaranti och investerarskydd, dels om det företag som givit ut instrumentet
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1. upplöses genom konkurs eller, om det är ett svenskt aktiebolag eller en
svensk ekonomisk förening, när företaget försätts i konkurs,
2. träder i likvidation,
3. upplöses genom en sådan fusion eller fission som anges i 4 respektive
5 § lagen (1998:1603) om beskattning vid fusioner, fissioner och verksamhetsöverlåtelser eller
4. upplöses genom att avregistreras efter den 4 april 1995 enligt punkt 5
eller 6 av övergångsbestämmelserna till lagen (1994:802) om ändring i aktiebolagslagen.
Med avyttring avses däremot inte utlåning av egendom för blankning. Avyttring anses inte heller föreligga när en andel definitivt förlorar sitt värde i
fall som avses i 3 § 8 mom. tredje stycket.
En delägare i ett handelsbolag skall anses ha avyttrat sin andel i bolaget
om andelen inlöses eller bolaget upplöses.
Har andelen övergått till någon annan på annat sätt än genom köp, byte eller därmed jämförligt fång och är det justerade ingångsvärdet enligt 28 § negativt, skall beskattning ske som om andelen avyttrats.
Inlöses andel i värdepappersfond eller utskiftas fondens behållna tillgångar till fondandelsägare i samband med att fonden upplöses, skall avyttring av andelen anses ha skett mot vederlag motsvarande vad fondandelsägaren uppbär vid inlösen eller utskiftning. Detsamma gäller om medlem avgår
ur en ekonomisk förening.
Utnyttjas ett finansiellt instrument, som avser teckningsrätt, delrätt, företrädesrätt till teckning av vinstandelslån, köpoption, termin, optionsrätt, konvertibelt skuldebrev eller konvertibelt vinstandelsbevis, för förvärv av aktier
eller annan egendom, anses detta inte som en avyttring av det utnyttjade instrumentet. Anskaffningsvärdet för den förvärvade egendomen är summan
av anskaffningsvärdet för instrumentet och annat vederlag.
Vid en sådan fusion eller fission som anges i 4 respektive 5 § lagen om beskattningen vid fusioner, fissioner och verksamhetsöverlåtelser gäller – om
villkoren i 9 och 10 §§ den lagen är uppfyllda – inte bestämmelsen i första
stycket 3 finansiellt instrument som innehas av det eller de övertagande företagen.
Denna lag träder i kraft, i fråga om 3 § 1 b mom. den 1 januari 2000, och i
fråga om 24 § 2 mom. den 1 maj 1999. Bestämmelserna i 3 § 1 b mom. i sin
nya lydelse tillämpas första gången vid 2001 års taxering. Bestämmelserna i
24 § 2 mom. i sin nya lydelse tillämpas första gången vid 2000 års taxering.
På regeringens vägnar
BOSSE RINGHOLM
Per Sjöblom
(Finansdepartementet)
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