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Svensk författningssamling

Lag
om ändring i socialförsäkringsbalken;

utfärdad den 1 december 2011.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 19 kap. 13 § och 97 kap. 5 §
socialförsäkringsbalken ska ha följande lydelse.

19 kap.
13 §    Överskott i inkomstslaget kapital enligt 41 kap. 12 § inkomstskatte-
lagen (1999:1229) ska ökas med gjorda avdrag i inkomstslaget, dock inte
med 

1. avdrag för kapitalförluster till den del de motsvarar kapitalvinster som
tagits upp som intäkt enligt 42 kap. 1 § inkomstskattelagen, och 

2. avdrag för uppskovsbelopp enligt 47 kap. inkomstskattelagen vid byte
av bostad. 

Underskott i inkomstslaget kapital ska minskas med gjorda avdrag i in-
komstslaget, dock inte med avdrag som avses i första stycket 1 och 2.

Uppkommer ett överskott vid beräkningen ska detta minskas med scha-
blonintäkt enligt 42 kap. 36 och 43 §§ samt 47 kap. 11 b § inkomst-
skattelagen.

97 kap.
5 §    Överskott i inkomstslaget kapital enligt 41 kap. 12 § inkomstskattela-
gen (1999:1229) ska ökas med gjorda avdrag i inkomstslaget, dock inte med 

1. avdrag för kapitalförluster till den del de motsvarar kapitalvinster som
tagits upp som intäkt enligt 42 kap. 1 § inkomstskattelagen, 

2. avdrag för uppskovsbelopp enligt 47 kap. inkomstskattelagen vid byte
av bostad, och 

3. avdrag för negativ räntefördelning enligt 33 kap. inkomstskattelagen.
Underskott i inkomstslaget kapital ska minskas med gjorda avdrag i in-

komstslaget, dock inte med avdrag som avses i första stycket 1–3.
Uppkommer ett överskott vid beräkningen ska detta minskas med scha-

blonintäkt enligt 42 kap. 36 och 43 §§ samt 47 kap. 11 b § inkomst-
skattelagen.

1 Prop. 2011/12:1, bet. 2011/12:FiU1, rskr. 2011/12:32.
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1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.
2. Bestämmelserna i 19 kap. 13 § i sin nya lydelse tillämpas första gången

i fråga om betalningsskyldighet för underhållsstöd som avser tid efter den
31 januari 2014. 

3. Äldre bestämmelser i 97 kap. 5 § gäller fortfarande för förmåner som
avser tid före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND
Kjell Rempler
(Socialdepartementet)


