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Svensk författningssamling

Lag
om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229);

utfärdad den 27 maj 2010.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 8 kap. 20 §, 11 kap. 25 § och
29 kap. 16 § samt rubriken närmast före 29 kap. 16 § inkomstskattelagen
(1999:1229)2 ska ha följande lydelse.

8 kap.
20 § Ersättningar vid dödsfall eller invaliditet genom statens riskgarantier
för totalförsvarspliktiga, de som genomgår eller har genomgått militär ut-
bildning inom Försvarsmakten som rekryter samt de som tjänstgör i Polisens
utlandsstyrka och utlandsstyrkan inom Försvarsmakten är skattefria.

11 kap.
25 § Dagersättningar och tillägg till sådana ersättningar, månadsersätt-
ningar, naturaförmåner, fälttraktamenten, befattningspenningar, utbildnings-
premier, utryckningsbidrag samt avgångsvederlag till totalförsvarspliktiga
eller till de som genomgår militär utbildning inom Försvarsmakten som rek-
ryter ska inte tas upp. 

Familjebidrag till totalförsvarspliktiga eller till rekryter som avses i första
stycket ska tas upp bara om bidraget betalas ut i form av näringsbidrag. Fa-
miljebidrag anses tillfalla den totalförsvarspliktige, även om bidraget betalas
ut till någon annan. Familjebidrag i form av näringsbidrag ska tas upp i in-
komstslaget tjänst, om näringen bedrivs av en juridisk person eller av ett
svenskt handelsbolag som den värnpliktige inte är delägare i, och i annat fall
i inkomstslaget näringsverksamhet.

Första och andra styckena tillämpas också för annan personal vid det
svenska totalförsvaret som avlönas enligt de grunder som gäller för totalför-
svarspliktiga.

1 Prop. 2009/10:160, bet. 2009/10:FöU8, rskr. 2009/10:269.
2 Lagen omtryckt 2008:803.
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29 kap.
Familjebidrag till totalförsvarspliktiga och rekryter

16 § Särskilda bestämmelser om familjebidrag i form av näringsbidrag till
totalförsvarspliktiga och till rekryter som genomgår militär utbildning inom
Försvarsmakten finns i 11 kap. 25 §.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2010 och tillämpas första gången vid
2011 års taxering.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG
Peter Ljungqvist
(Finansdepartementet)


