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Svensk författningssamling 

Lag 
om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk 
skatt 

Utfärdad den 3 december 2020 

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 10 § lagen (1986:468) om 

avräkning av utländsk skatt ska ha följande lydelse. 

2 kap. 

10 §2    Vid beräkning av den statliga inkomstskatt som hänför sig till de 

utländska inkomsterna ska den del av den statliga inkomstskatten som 

hänför sig till de utländska förvärvsinkomsterna respektive den del som 

hänför sig till de utländska kapitalinkomsterna beräknas var för sig. Den 

statliga och kommunala inkomstskatt som hänför sig till de utländska 

förvärvsinkomsterna (intäktsposter efter avdrag för kostnadsposter) ska 

anses utgöra så stor del av den skattskyldiges hela statliga respektive 

kommunala inkomstskatt på förvärvsinkomst, beräknad utan avräkning, som 

de utländska förvärvsinkomsterna utgör av den skattskyldiges sammanlagda 

förvärvsinkomst före allmänna avdrag, grundavdrag och sjöinkomstavdrag. 

Motsvarande gäller i tillämpliga delar vid beräkning av den del av den 

statliga inkomstskatten som hänför sig till de utländska kapitalinkomsterna. 

Vid tillämpning av första stycket ska, om den skattskyldige fått 

skattereduktion enligt 67 kap. inkomstskattelagen (1999:1229), sådan 

reduktion anses ha skett från kommunal och statlig inkomstskatt, statlig 

fastighetsskatt respektive kommunal fastighetsavgift med så stor del av 

reduktionen som respektive skatt eller avgift utgör av det sammanlagda 

beloppet av nämnda skatter och avgift före sådan reduktion. Skattereduktion 

enligt 67 kap. 5–9 d, 34, 35 och 46–48 §§ inkomstskattelagen ska dock 

anses ha skett bara från kommunal inkomstskatt. 

Om en skattskyldig enligt 2 § första stycket 4 lagen (1990:661) om 

avkastningsskatt på pensionsmedel ska betala avkastningsskatt gäller 

följande. Vid beräkningen av spärrbeloppet ska, vid bestämmande enligt 

första stycket av den statliga inkomstskatt som hänför sig till de utländska 

inkomsterna, avkastningsskatt likställas med statlig inkomstskatt på 

förvärvsinkomst. 

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

2. Lagen tillämpas första gången för det beskattningsår som börjar efter

den 31 december 2020. 

1 Prop. 2020/21:37, bet. 2020/21:SkU14, rskr. 2020/21:96. 
2 Senaste lydelse 2020:863. 
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