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

Utkom från trycket
den 30 juni 1999

utfärdad den 17 juni 1999.
Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 § 1 h mom. lagen (1947:576) om
statlig inkomstskatt2 skall ha följande lydelse.
3 § 1 h mom.3 En överlåtelse av en tillgång, på vilken reglerna i 25–31 §§
är tillämpliga, utan ersättning till ett svenskt aktiebolag i vilket överlåtaren
eller närstående direkt eller – i annat fall än som anges i tredje stycket andra
meningen – indirekt äger aktie skall behandlas som om tillgången avyttrats
mot en ersättning som motsvarar omkostnadsbeloppet. Detsamma gäller om
överlåtelsen skett mot ersättning som understiger såväl marknadsvärdet av
tillgången som omkostnadsbeloppet. Understiger marknadsvärdet omkostnadsbeloppet, skall tillgången i de fall som nu nämnts anses ha avyttrats för
en ersättning som motsvarar marknadsvärdet.
Har ersättning inte utgått, skall det sammanlagda omkostnadsbeloppet för
överlåtarens och närståendes aktier i bolaget ökas med ett belopp motsvarande omkostnadsbeloppet för tillgången eller, i fall som avses i första
stycket tredje meningen, marknadsvärdet. Har ersättning utgått, skall omkostnadsbeloppet ökas med skillnaden mellan omkostnadsbeloppet respektive marknadsvärdet och ersättningen.
En överlåtelse av en tillgång, på vilken reglerna i 25–31 §§ är tillämpliga,
utan ersättning eller mot ersättning som understiger marknadsvärdet av tillgången till en utländsk juridisk person i vilken överlåtaren eller närstående
direkt eller indirekt äger andel skall behandlas som om tillgången avyttrats
mot en ersättning som motsvarar marknadsvärdet. Detsamma gäller vid
överlåtelse till ett svenskt aktiebolag i vilket en sådan utländsk juridisk person direkt eller indirekt äger andel.
Har ersättning inte utgått, skall det sammanlagda omkostnadsbeloppet för
överlåtarens och närståendes andelar i det förvärvande företaget ökas med
ett belopp motsvarande marknadsvärdet. Har ersättning utgått, skall omkostnadsbeloppet ökas med skillnaden mellan marknadsvärdet och ersättningen.
I fråga om näringsfastigheter gäller följande. Omkostnadsbeloppet, beräknat med bortseende från bestämmelserna i 25 § 4 mom. tredje stycket första meningen och 5 mom. första stycket, skall minskas med medgivna värde1
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minskningsavdrag och sådana andra avdrag som anges i punkt 5 första
stycket första och andra meningarna av anvisningarna till 22 § kommunalskattelagen (1928:370). Detta gäller dock inte avdrag som hänför sig till tiden före år 1952. Bestämmelsen i punkt 5 första stycket tredje meningen av
de nämnda anvisningarna tillämpas inte.
I fråga om bostadsrätter och dylikt beräknas omkostnadsbeloppet med
bortseende från bestämmelsen i 26 § 5 mom. tredje stycket första meningen.
Bestämmelsen i punkt 5 andra stycket av anvisningarna till 22 § kommunalskattelagen tillämpas inte.
Det som anges beträffande svenskt aktiebolag och aktie i sådant bolag gäller även beträffande svensk ekonomisk förening och svenskt handelsbolag
respektive andel i ett sådant företag.
En tillgång som enligt första eller tredje stycket skall anses ha avyttrats
för en viss ersättning skall vid tillämpning av kommunalskattelagen
(1928:370) och denna lag anses ha anskaffats för samma ersättning av förvärvaren.
Med närstående avses föräldrar, far- och morföräldrar, make, avkomling
eller avkomlings make samt dödsbo vari den skattskyldige eller någon av
nämnda personer är delägare. Med avkomling avses även styvbarn och fosterbarn.
Denna lag träder i kraft den 15 juli 1999 och tillämpas på överlåtelser efter den 19 mars 1999.
På regeringens vägnar
BOSSE RINGHOLM
Johan Svanberg
(Finansdepartementet)
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