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LundgrenTill statsrådet Bo

våren 1992 bemyndigade regeringen statsrådetGenom beslut Bo
tillkalla särskild utredare med uppdragLundgren göraattatt en en

vissa företagsskattefrågor.översyn av
stöd bemyndigandet tillkallades jag särskild utredare.Med av som

företagsskatteutredning.Utredningen 1992 årsantog namnet
första redovisades i betänkande i juni 1992 SOUI etapp, ettsomen

behandlades frågor bolagsskattesats, avveckling1992:67, om surven,av
förlustutjänming m.m.

andra redovisades i betänkande i maj 1993l SOUetapp, etten som
1993:29. behandlades frågor dubbelbeskattningen utdelade ochom av

inkomster aktiebolagkvarhállna hos och ekonomiska föreningar.
betänkande härmed överlämnas förDet gäller modell undan-som en

kvarhállna fråntagande inkomster aktievinstbeskattning. Ytterligareav
fråga behandlas, nämligen beskattningen utdelning utländskaen av

aktier.
den redovisade har sakkunniga deltagitl etappennu som

professorndepartementsrådet Peder André, ekonomen Per-Olof Edin,
Sven-Olof bodin departementsrådet Johan Svanberg. Somoch experter

departementssekreteraren Ellendeltagit skattechefen Roland Armholt,har
Arvidsson, departementsrâdet Stefan skattedirektörenErsson,Bramness

departementsrådet Kindlund, kammarrättsassessomSune Jansson, Peter
NiclasIngrid Melbi, advokaten Brita Munck-Persson och bankdirektören

Virin.
inkomst-följande kommer utredningen vissaI överattetapp seen

i omstruktureringar dir. 1993:54.skattefrågor samband med
Virin medSärskilda Edin, Lodin ochyttranden har lämnats av

instämmande Munck-Persson.av

januari 1994Stockholm 29den

Klas Herrlin
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Sammanfattning

vidskall tillämpasföreslås den s.k. JIK-metoden1 betänkandet att
avyttring aktier i bolag inteberäkning reavinst grund ärav somav av

aktieingångsvärdet för ökasbörsnoterade. IK-metoden går påJ ut att en
skattefria inkomsterbeskattade inkomster i bolaget och vissamed samt

minskas utdelning. Hela reavinsten enligt .HK-metodenmed lämnad tas
intäkt kapital.upp som av

endast gångJIK-metoden medför bolagsinkomst beskattasatt enen -
i eller delashos bolaget oberoende den hålls kvar bolaget ut.av om-

på tillgångarna i bolagetSamtidigt beskattas aktievinster beror attsom
stigit efter kapitalskattesatsen.i värde eller förväntningsvinster Dessa

avteoretiskt riktig beskattningegenskaper medför JIK-metodenatt enger
aktievinster i skattefrihet för utdelningsinkomster.medett system

förillusterar. aktier i bolagEtt exempel En har köpt ett onoteratperson
för Underefter innehav har 150.l0O nâgra års avyttratssom

inkomster sammanlagtinnehavstiden haft beskattningsbarahar bolaget
haftBolaget har vidare60. Efter bolagsskatt kvarstår O,7260 43,2.

börsaktier 10. Utdelningar harskattefria utdelningsinkomster på
ingångsvärdet enligtmed justerade JIK-lämnats sammanlagt 20. Det

skattepliktiga reavinstenblir 133,2.metoden 100+43,2+ l0-20 Den
blir l50-133,2 16,8.

årefter utgången 1993.Förslaget gäller avyttringar av
gäller fr.o.m. årskattefrihet utdelning på aktierDen för erhållen som

bjuderomfattar aktier. Konsekvensen1994 inte utdelning på utländska
företagskattefriheten utdelning från svenskbör omfattainte heller ettatt

skattefri hospå utländska aktierbetalas med utdelning ärsomsom
aktiernautländskaföretaget, skulle ha beskattats de ägtsomsommen
regleringföreslåsdirekt I betänkandetfysiska även en avpersoner.av

denna innebörd.





SOU 1994:13

Författningsförslag

Förslag1 till
Lag justering ingångsvärdet för vissa aktier,om av m.m.

Härigenom föreskrivs följande

Inledande bestämmelser

§1 Vid tillämpning 27 § 2 första stycket lagen 1947:576av mom. om
statlig inkomstskatt skall ingángsvärdet för aktier i svenskt aktiebolagett
justeras enligt denna lag inte nâgra aktier i bolaget på svensknoterasom
börs.

i förstaBestämmelsen stycket gäller inte för
iaktier dotterbolag till aktiebolag några aktier i moderbolagetett om

svensk börs,noteras
i bostadsaktiebolagaktier i 2 § 7 lagen statligsom anges mom. om

livförsäkringsföretaginkomstskatt, eller investmentföretag isom anges
§ den2 10 nämnda lagen,mom.

innehasaktier handelsbolag, värdepappersfond ellerettsom ettav en
investmentföretag eller

aktier lagenillgáng.utgörsom

finns2 § 12 och 13 §§I bestämmelser påverkar inkomstberäkningensom
enligt lagen 1947:576 statlig inkomstskatt i andra hänseenden änom

följer lavsom

i§ denna3 Det sägs lag aktiebolag och aktier gäller andraävensom om
ekonomiska sådanaföreningar kooperativa ekonomiska föreningarän som

i 2 1947:576§ statlig inkomstskatt och andelar8 lagenanges ommom.
i sådana föreningar.
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Justering ingångsvärdet fördeladmed justeringsinkomstav

4 § För varje justeringstidpunkt avyttrad aktie innehafts densom en av
skattskyldige skall den del justeringsinkonttten för bolaget ärav som
hänförlig till aktien den fördelade justeringsinkomsten läggas till

Äringångsvärdet för aktien justeringsinkomsten positiv. justerings-ärom
inkomsten negativ skall motsvarande belopp dras från ingångsvärdet.

Justeringstidpunkt

5 § Justeringstidpunkt utgången det dygn då resultaträkningenär ochav
balansräkningen för bolaget fastställts eller, sådan fastställelse inteom
skett inom tid i 9 kap. aktiebolagslagen5 § 1975:1385,som anges
utgången den tid inom vilken ordinarie bolagsstämma skulle ha hållits.av

Justeringsinkontst

6 § Justeringsinkomsten skillnaden mellan deutgörs av avsumman
tillkommande i andra stycket och de avgåendeposterna summan av

i tredje stycket.posterna
De tillkommande utgörsposterna av

72 bolagets beskattningsbara inkomst för det räken-procent av
skapsår justeringstidpunkten hänför sig till,som

utdelning aktie eller andel bolaget erhållit under det nämndasom
räkenskapsåret utdelningen beskattning hosundantagen frånärom
bolaget enligt punkt 2 anvisningarna till 22 § kommunalskattelagena av
1928:370 eller 7 § 8 lagen 1947:576 statlig inkomstskatt,mom. om

inkomst från utlandet frånunder räkenskapsåret undantagenärsom
beskattning hos bolaget enligt Sverigesådan överenskommelse mellan
och i 20 § lagen statlig inkomstskatt,staten annan som avses om

sådan4. del realisationsvinst under räkenskapsåret på aktie ellerav en
andel undantagen från beskattning enligt punkt 2är anvis-som a av
ningarna till 22 § kommunalskattelagen och

tillkommande i 9 och 10 §§.poster som anges
De avgående utgörsposterna av

avdragsgilla medlemsavgifter och gåvorlämnade under räken-
skapsåret inte utdelning ochär attsom anse som
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10 §§.i 9 ochavgående poster angessom
dotterföretagaktie iutdelning pâinte förgäller2Andra stycket om

lag.dennaaktien omfattas av

andel iaktie ellerutdelningförförutsättning§7 Som att enen
bolagetvärdepappersfondutländskeller iutländsk juridisk somenperson

gällerjusteringsinkomstenfastställandetvid atterhållit skall beaktas av
utdelningen,erhållnamed denbetalarochlämnarutdelning, bolagetsom

beskatt-1994:000enligt lagenhosinte skall beskattas mottagaren om
vidareutdelning.vissning av

justeringsinkomslFördelar

bolagets vinst,andel i utgörslika tillaktierna bolagetMedför i rätt8 §
justeringsinkomstenaktieförjusteringsinkomstenfördeladeden aven

fördeladedenfallI utgörsaktier i bolaget.med antaletdelad annat
skäligjusteringsinkomsten ärandeldenjusteringsinkomsten somavav

vinst.andel i bolagetsaktiens tilltillmed hänsyn rätt

aktierKedjeägande av

Ägde justeringstid-vidsvenskt aktiebolagbolaget aktier i9 § annatett
andra stycketenligt 6 §tillkommandeför detta, skallpunkten postsom

det andraför aktiernafördelade justeringsinkomståretsräknas om
tidpunkten ochden nämndadotterföretag bolaget vidtillbolaget var

Är skall det räknasnegativtpositivt. beloppetbeloppet är som en
enligt tredje stycket.avgående 6 §post

företag inomaktier till§ företag överlåtit10 Har annatett sammaett
omkostnadsbeloppet gällerunderstigervederlagkoncern för ett som

statlig1947:576tionde stycket lagenföljande §42 ommom.om
överlåtelsen.tillämpligt pâinkomstskatt är

vederlaget räknasochomkostnadsbeloppetSkillnaden mellan som en
företaget föröverlåtandestycket för det§ tredjeavgående enligt 6post

företaget räknasförvärvandedetskedde. Förår då överlåtelsendet
forandra stycketenligt 6 §tillkommandeskillnaden post sammasom en

ar.
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ingångsvärdetJustering med utdelningav

§11 Utdelning aktie varit tillgänglig för lyftning för denen som
skattskyldige under tiden för hans innehav aktien skall dras frånav
ingángsvärdet för aktien. Utdelning ha varit tillgänglig för lyftninganses
för den skattskyldige han före utdelningstillfället överlâtitäven rättenom
till utdelningen annan.

Till ingångsvärdet skall läggas áterbäring enligt kap.12 5 § ak-
tiebolagslagen 1975: 1385 den utbetalning återburits dragitsom som av
från ingångsvärdet.

Första stycket gäller inte utdelning skall beskattas enligt lagensom
1994:000 beskattning viss vidareutdelning.om av

Avskattning

12 § Har aktie övergått byteköp,sätt änannaten arman genom
eller därmed jämförligt fång och omkostnadsbeloppet negativt, skallär
beskattning ske aktien för noll kronor. Visar denavyttratssom om
skattskyldige utdelning aktien lämnats efter utgången åratt som av
1993 intäkt lagentagits tjänst grund 3 § 12somupp av av mom.
1947:576 statlig inkomstskatt, läggs belopp motsvarande dennaettom

får medförautdelning till det justerade ingångsvärdet. Detta dock inte att
det justerade ingångsvärdet blir positivt.

fall i första stycket skall ingångsvärdet för förvärvarenI som avses
noll kronor.anses vara

Karaktärsbyte

13 § inträffar förändring i fråga aktier i bolag eller i frågaetten om om
bolaget så aktie omfattats reglerna i denna lag justeringatt en som av om

ingångsvärdet inte omfattas dessa regler eller så aktielängre attav av en
inte omfattas skall,omfattats reglerna kommer dessa närattsom av av

realisationsvinstaktien faktiskt beräkning enligt lagenavyttras, av
inkomstskatt ske aktien för1947:576 statlig avyttratssom omom

förändringen.marknadsvärdet omedelbart före
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i faktiskautgångspunkt denVid beräkning realisationsvinst medav
ianskaffats för det värdeavyttringen skall aktien ha som angesanses

förändringen inträffade.första stycket och vid den tidpunkt då
realisationsvinsten det sammanlagdaskattepliktigaDen utgörs av

båda beräkningarna.resultatet av

förfarandetBestämmelser om

fördelad justeringsinkomst skall fastställas14 § Justeringstidpunkt och
räkenskapsårför detföre utgången november det år då taxering skerav

justeringstidpunkten hänför sig till. Beslut fattas den skatternyn-avsom
bolagetår fattar beslut i taxeringsärende rörandedighet som samma

taxeringslagen 1990:324.enligt 2 kap. 2 §

år i §15 § Ett aktiebolag skall den 1 september det 14senast som avses
skattemyndigheten behövs för fastställandelämna de uppgifter till som

justeringstidpunkt fördelad justeringsinkornst.ochav

uppgift utdelning16 § skall varje år lämnaEtt aktiebolag om som avses
fysisk juridiskför elleri Uppgiften skall lämnas ärll person som

utdelningstillfállet.del vidutdelning förberättigad lyftaatt egen
januariden 31 ochUppgiften till skattemyndighetenskall lämnas senast

föregåendedet året.avse

uppgifter i eller§ inte lämnat de 1517 Har aktiebolagett som anges
medinkommafår skattemyndigheten förelägga bolaget16 att

uppgifterna.
anledningvite det finnsföreläggande får förenas medEtt att antaom

föreläggandet.bolaget inte följeratt annars

fördelad justerings-uppgifter18 § inte aktiebolag medInkommer ett om
justeringsin-fördeladuppgifter så bristfälligainkomst eller lämnadeär att

justeringsinkornstfördeladtillförlitligen kan beräknas, skallkomst inte
bolaget har skönstaxe-gällertill skäligt belopp. Dettauppskattas även när

1990:324.taxeringslagenkap. 3 §med stöd 4rats av

sådanaoriktig uppgift19 § aktiebolag lämnatHar posterett somom
oriktigaoch har deneller tredje stycketi andra stycket 2-56 §anges
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uppgiften medfört justeringsinkomsten blivit felaktig, får skattemyn-att
digheten besluta rättelsepost skall beaktas vid fastställandeom en som av
fördelad justeringsinkomst för den justeringstidpunkt följer närmastsom
efter beslutet.

förstaBeslut enligt stycket skall meddelas före utgången detsenast av
femte året efter det är beslut justeringstidpunkt fördeladochom
justeringsinkomst meddelats.

20 § Skattemyndighetens justeringstidpunktbeslut och fördeladom
justeringsinkomst får överklagas hos länsrätten bolaget, aktieägare ochav
Riksskatteverket.

Överklagande bolaget och Rikskatteverket skall ha kommit in senastav
före utgången februari âret efter det år beslut justeringstidpunktav om

Överklagandeoch fördelad justeringsinkomst meddelats. aktieägareav
skall ha kommit in den 30 juni år.senast samma

Beslut med anledning överklagande aktieägare endastgällerav av en
för aktieägaren.

21 § Har aktieägare överklagat beslut justeringstidpunkt ochen om
fördelad justeringsinkomst, skall bolaget tillfälle sig innanatt yttrages
beslut anledningmed överklagandet meddelas.av

22 § Bolaget skall underrätta aktieägarna beslut justeringstidpunktom om
fördeladoch justeringsinkomst ändringar beslutet.samt av

23 § Vid överklagande beslut justeringstidpunkt fördeladochav om
justeringsinkomst gäller i tillämpliga delar bestämmelserna i 6 kap. 5-

1990:324. i i i i i i i i7 och ll-19 taxeringslagen

Ãndras§24 den beskattningsbara inkomst legat till grund försom
bestämmande fördelad justeringsinkomst för aktie, skall skattemyn-av en
digheten fördeladbestämma justeringsinkomst för den justeringstidpunkt

följer efter ändring till inärmast beslutet motsvarande mänettsom om
högre eller lägre belopp.

Bestämmelserna i första stycket gäller det vid prövningnäräven av
överklagande beslut enligt 14 § framgår fördelad justeringsinkomstattav
fastställts till felaktigt belopp. del felaktighetenTill den grundenett avser
för fördelning justeringsinkomsten skall dock det överklagade beslutetav
ändras.
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fördeladinte beslutstycket gälleri andra närBestämmelserna om
aktieägare.efter överklagandeändratsiusteringsinkomst av

Åtgärd beslutetvidtasförsta skall äveni stycket somomavsessom
kraft.inte vunnit lagaaktualiserar åtgärden

Ändras aktie, fårförjusteringsinkomstenfördelade25 § den en
realisationsvinst ellertaxeringsbeslut avseendeändringaktieägare yrka av

aktien. Yrkandetavyttringgrundrealisationsförlust omavav en
för ändringsbe-från dagenmånaderkommit in inomändring skall ha sex

taxeringslagenbestämmelserna i 4 kap.följerlängre tidinteslutet avom
1990:324.

föreskriv-underlåter lämnauppgift eller§ oriktig26 lämnarDen attsom
till böter.utdelning skall dömasuppgifter lämnadomna

avyttringartillämpas påjuli 1994 ochlag i kraft den lDenna träder av
Är iaktier bolagetår 1993.i § efter utgångenaktier l avangessom

kontinuerlig noteringellerför notering utländsk börsföremål annan
tillgänglig börsnote-omsättning allmäntmarknadsmässig änärsomav

ikraftträdandet.avyttringar eftertillämpas dock lagenring,
fördelad justerings-ingångsvärdet medjusteringBestämmelserna avom

i 6 § andraräkenskapsårtillämpas inte detinkomst som angesom
tidigare. Bestämmelsernaår 1993 ellerslutat vid utgångenstycket 1 av

utdelningutdelning tillämpas inte påingångsvärdet medjusteringom av
utgången år 1993.varit tillgänglig för lyftning före avsom

det beskattningsårinnehade aktiebolag vid utgången taxerasett somav
vid utgången det beskatt-inte då,år 1994 eller, bolaget taxeras avom

varitvilka utdelning skulle haår 1993 aktierningsår taxeradessom
istatlig inkomstskatt1947:576skattefri enligt lagen7 § 8 ommom.

ingångs-följande. Somutgången år 1993, gällerlydelse intilldess av
del detdenfår beloppvärde för aktierna motsvararetttas avsomupp

belöper aktiema.i bolag aktiernakapitalet det avser somsomegna
enligtkapitalunderlaget denkapitalet skallDet utgöras avansesegna

för det sistnämndaskatteutjämningsreserv1990:654upphävda lagen om
då, årsinte 1993taxering eller, bolagetbolaget vid 1994 års taxerasom

i dotterbolag tillkapitalunderlagkapitalunderlaget läggstaxering. Till
bolaget.belöper påbolaget till den del detta
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2 Förslag till
Lag beskattning viss vidareutdelningom av

Härigenom föreskrivs följande.

§l Undantagen från skatteplikt för utdelning i punkt 2 anvisningar-a av
till 22 § kommunalskattelagen 1928:370 och 3 § 1 lagenna mom.

l947:576 statlig inkomstskatt gäller inte vidareutdelning.om
Med vidareutdelning utdelning det utdelande företagetavses som

betalat med utdelning företaget erhållit aktie eller andel isom en
utländsk juridisk och inte beskattats hos företaget. Lämnadperson som
utdelning skall i första hand ha betalats med sådan erhållenanses
utdelning.

Bestämmelserna i denna lag tillämpas inte på belopp vidareut-som
delats räkenskapsår beloppet understiger den totalaett tre procentom av
utdelning företaget lämnat räkenskapsår.som samma

Med företag i denna lag värdepappersfond. Detäven sägsavses som
utdelning aktie eller andel i utländsk juridisk gällerom en person

utdelning iandel utländsk värdepappersfondäven e.d.en

2 § Till utdelning skall beskattas på grund skalll § läggassom av
utländsk källskatt företaget erlagt och belöper den vidareut-som som
delade utdelningen.

3 § Från tillämpning §l undantas vidareutdelning sådan utdelningav av
företaget erhållit ochsom som
inte beskattats företagethos på grund 7 § 8 första stycketav mom. a

lagen 1947:576 statlig inkomstskatt eller prövningenligtom om en-
det nämnda lagrummet inte skett vid sådan prövning inte skulle haen-
beskattats hos företaget eller

vinst hos juridiskutländsk har beskattatsavser en person som
grund punkt l0 andra stycket anvisningarna till 53 § kom-av av
munalskattelagen 1928:370.

4 § Understiger belopp skall intäkt på grund 1-3 §§tassom upp som av
försammanlagt 300 kronor skattskyldig, beskattas inte beloppet. Dettaen

integäller dock utdelning på andel i värdepappersfond.
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avräkning utländsk skatt§ Vid tillämpning 1986:4685 lagen om avav
sådanskattepliktig grund och 2 §§skall intäkt 1är anses somavsom

Utländsk källskatt erlagtsintäkt i § den nämnda lagen.l somsom anges
skattepliktiga beloppetföretaget och belöper på detdet utdelandeav som

skattskyldige.skall ha erlagts denanses av

kraft juli och tillämpas i frågaDenna lag träder i den 1 1994 om
företag erhållit aktie eller andel i utländskutdelning ettsom en

efterjuridisk utgången år 1993.avperson
Preliminär enligt uppbördslagen 1953:272 skall inteskatt tas ut

i lag.uppbördsåret 199495 för skattebelopp dennasom avses
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3 Förslag till
Lag ändring i kommunalskattelagen 1928:370om

Härigenom föreskrivs punkt 2 anvisningarna till 22 §att a av
kommunalskattelagen 1928:370 skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Anvisningar
till 22 §

a.2 Från skatteplikt undantas dels i fall i 1-3 nedansom avses- -
utdelning och i fall i 4 nedan delsränta, hälftensom avses av rea-- -
lisationsvinsten

aktier i svenskt aktiebolag och företrädesrätter delta i emissionatt
sådana aktier,av

2. andelar i svensk ekonomisk förening,
andelar i svensk värdepappersfond,

4. fordringar grund vinstandelslån vinstandelsbevis givitsav som
svenskt företag i de fall företaget helt saknar avdragsrättut ett enligtav

2 § 9 lagen 1947:576 statlig inkomstskatt,mom. om
tenniner och optioner uteslutande endera tillgångarsom avser

angivna i l-4 eller kursindex hänförligt till aktier i svenska aktiebolag.
Undantaget från skatteplikt gäller dock inte för:
a Avkastning lagertillgång.
b Utdelning det utdelande företaget har till avdrag för enligträttsom

2 § 8 första stycket eller ll andra stycket lagen statligmom. mom. om
inkomstskatt.

c Vinst vid avyttring andra -c- Vinst-vid avyttring aktierav av-
aktier eller tillgångar i och andelar omfattas lagensom avses som av
första stycket sådana givitsän 1994:000 justeringsom om av

aktiebolag aktier ingångsvärdetär för vissa aktier,ut ettav vars
noterade vid svensk börs eller vinst vid avyttringett samtm.m. av
företag ingår i koncern tillgångar i förstasom en som anges
med moderbolag aktier stycket någonär 5 de till delett vars om avser
föremål för sådan notering, sådana aktier eller andelar.en om
tillgångarna givits företagut ettav

innehar fastighet taxeradsom som
hyreshusenhet. Undantaget från
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skatteplikt gäller inte den del av
vinsten värdetmotsom svarar av
fastighetsinnehavet i förhållande
till värdet samtliga tillgångar iav
företaget. Med innehav fastighetav
jämställs fastighet innehasatt en

företag i intressegemenskapettav
omfattas avyttringen. In-som av

rådatressegemenskap mellananses
företag står under i huvudsaksom

ledning. Med värdetgemensam av
fastighetsinnehavet detavses
högsta taxeringsvärdet och detav
bokförda värdet på företagetav
innehavd fastighet.

d Vinst i bostadsförening aktievid avyttring andel sådan respektiveav
sådanti bostadsaktiebolag i 2 § 7 lagen statligsom avses mom. om

inkomstskatt.
Vinst fysisk vid avyttring andel ie för och dödsboperson av

ekonomisk förening,
i Utdelning, och vinst tillgångar innehas handels-ränta som av

bolag.
Bestämmelsen i första stycket 3 hälften realisationsvinstenatt av

andelar i värdepappesfond frånsvensk skall undantas skatteplikt gäller
endast innehavet följande tillgångar inte tillfälligtvisänannatom av
understigit 90 fondförmögenheten:procent av

tillgångar för vilka skatteplikten begränsad enligt bestämmelsemaära.
i denna anvisningspunkt och

utländska finansiella instrument motsvarande dem i förstasom avses
stycket terminerl och 2 optioner och uteslutande sådanasamt som avser
instrument.

Om innehavet tillgångar i tredje stycket och b inteav som aavses
tillfálligtvis understigit 60 fondförmögenheten,änannat procent av

undantas realisationsvinsten från skatteplikt.30 på andelamaprocent av
frånBestämmelsen i första stycket 3 utdelning svensk värdepap-att

persfond frånundantas skatteplikt gäller för
del utdelningen skattefriden utdelning harmotav som svarar som-

fondenmottagits under det beskattningsår för vilket utdelningenav
bestämts,
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hälften den del utdelningen fondens realisa-motav av som svarar-
tionsvinster under det beskattningsår för vilket utdelningen bestämts
tillgångar för vilka hälften vinsten undantagen från skatteplikt enligtärav
denna anvisningspunkt och på tillgångar i tredje stycket samtsom avses

30 den del utdelningen fondensprocent motav av som svarar-
realisationsvinster under det beskattningsår för vilket utdelningen
bestämts tillgångar för vilka 30 vinsten undantagen frånärprocent av
skatteplikt enligt denna anvisningspunkt.

Vid bedömningen skatteplik- Vid bedömningen skatteplik-av av
enligt föregående stycke för enligt föregående stycke ochten ten

utdelning från svenska värde- enligt lagen 1994:000 be-om
pappersfonder utdelningenskall skattning viss vidareutdelningav

fondens inkomster för utdelning från svenska värde-motanses svara
i följande ordning: pappersfonder skall utdelningen

fondens inkomstermotanses svara
i följande ordning:

Skattepliktig utdelning enligt
lagen beskattning vissom av
vidareutdelning utdelningsamt som

skattefri hos fonden enligtär men
skalllag beskattas vidsamma

vidareutdelning.
Skattefri utdelning. skattefri utdelning.
intäkt enligt 2§ 10 lntäkt enligt 2 § 10mom. mom.

åttonde stycket lagen statlig in- åttonde stycket lagen statlig in-om om
komstskatt. komstskatt.

skattepliktig utdelning och skattepliktig utdelningAnnan
realisationsvinst på iränta reali-än räntasamt samtsom avses

andra tillgångar i sationsvinst på andra tillgångarän änsom avses
tredje stycket och i tredje stycket ocha som avses a

Realisationsvinst på tillgångar Realisationsvinst tillgångar5.
för vilka skatteplikten undantas för vilka skatteplikten undantas
med 30 enligt denna anvis- med 30 enligt denna anvis-procent procent
ningspunkt. ningspunkt.

Realisationsvinst andra Realisationsvinst på andra
tillgångar i 3 och 4. tillgångar i 3 ochän 4.änsom avses som avses

i kraft juliDenna lag träder den 1994 och tillämpas första gången1
vid 1995 års taxering framgårinte punkterna 2 4.annatom av -
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Äldre bestämmelser tillämpas vid avyttring före ikraftträdandet av
aktier omfattas lagen 1994:000 justering ingångsvärdctsom av om av
för vissa aktier, aktier i bolaget föremål för pånoteringärm.m. om
utländsk börs eller kontinuerlig notering marknadsmässigarman av
omsättning allmänt tillgängligär börsnotering.änsom

Äldre bestämmelser tillämpas vid avyttring före ikraftträdandet av
optioner och terminer till någon del sådana aktier eller andelarsom avser

omfattas lagen 1994:000 justering ingängsvärdet ñrsom av om av
vissa aktier, m.m.

4. Den bestämmelsen i punkt 2 sjätte stycket anvisningarnanya a av
till 22 § tillämpas på utdelning på aktie eller andel i utländsk juridisk

eller värdepappersfond fondene.d. mottagit efter utgångenperson som
âr 1993.av

Senaste lydelse 1993:1541.
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4 Förslag till
ändring iLag lagen 1947:576 statlig inkomstskattom om

fråga statligHärigenom föreskrivs i lagen 1947:576 in-om om
komstskatt 83 § 1 och 12 7 § 24 § 2 och 4att mom., mom., mom.

27 § 3 och skall ha följande lydelse.4samt mom.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

§3
mom.: Till kapital löpande vinster ochintäkt räknas avkastning,I av

intäkt från i mån intäktenhärrör egendom, den inte är attannan som
hänföra till näringsverksamhet. Till intäkt kapital blandhör annatav

pâ banktillgodohavanden, obligationer och andra fordringar,ränta
utdelning aktier och andelar,
vinst realisationsvinst vid icke yrkesmässig avyttring tillgångar ochav

åtaganden enligt avtal optioner och terminer andra därmedsamtom
jämförliga förpliktelser,

ersättning vid upplåtelse privatbostad,av
lotterivinst inte frikallad från beskattning enligt kom-19 §ärsom

munalskattelagen 1928:370,
statligt räntebidrag för bostadsändamál.

realisationsvinst hänförs på fordringar ochTill valutakursvinstäven
skulder i utländsk valuta.

skatteplikt i fall i nedanFrån undantas dels 1-3som avses --
hälftenutdelning och i fall i 4 nedan delsränta, avsom avses- -

realisationsvinsten
företrädesrätter delta iemissionaktier isvenskt aktiebolag ochlg att

sådana aktier,av
i ekonomisk förening,2. andelar svensk

värdepappersfond,andelar i svensk
fordringar vinstandelslån vinstandelsbevis givits4. grund av som

företag enligtsvenskt i de fall företaget helt saknar avdragsrättut ettav
2 § 9 mom.,

terminer optioner uteslutande tillgångaroch enderaavsersom
aktiebolag.angivna i eller kursindex hänförligt till aktier i svenskal-4
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inte för:från skatteplikt gäller dockUndantaget
enligttill avdrag förharutdelande företagetUtdelning det rätta som

andra stycket.ellerförsta stycket 11§ 82 mom.mom.
aktierVinst vid avyttringandra bavyttringVinst vidb avav
lagenomfattasi och andelaraktier tillgångareller avsomsom avses

justeringgivits 1994:000sådanatredje stycket än avomsom
aktier,vissaingångsvärdet föraktieraktiebolag ärettut varsav

avyttringvidvinstellervid svensk börsnoterade samtett avm.m.
tredjeitillgångaringår i koncernföretag angessomensom

delde till någonstycket 5aktiermed moderbolag är avserett omvars
andelar.aktier ellersådanaför sådan notering,föremål omen

före-givitstillgångarna ettut av
taxeradinnehar fastighettag som

Undantagethyreshusenhet.som
delgäller inte denfrån skatteplikt

värdetvinsten motsom svararav
förhållandefastighetsinnehavet iav

itill samtliga tillgångarvärdet av
innehav fastighetföretaget. Med av

innehasfastighetjämställs att en
intressegemenskapföretag iettav

avyttringen.omfattas In-som av
mellantressegemenskap rådaanses

står under i huvudsakföretag som
Med värdetledning. avgemensam

det häg-fastighetsinnehavet avses
taxeringsvärdet och detsta av

bokförda på företagetvärdet av
fastighet.innehavd

respektivebostadsföreningavyttring andelar i sådanVinst vidc av
i 2 §aktier i sådant bostadsaktiebolag 7avses mom.som

Till intäkt kapital räknasi tredje stycket ävenUndantaget av
tredjeinskränkning i belopp i 12innebär inte någon anges mom.som

det nämndai stycket.bestämmelserna 12 Av momentetattmom.
utdelning ochavyttring framgårutdelning och vinst vid även attav

iförsäljning aktieraktier vissa fall hänföras till vinst vidi skall av
till inkomstvissa fall skall hänförasinkomst tjänst.av

i tredjetjänst. Undantagetav
in-innebär inte någonstycket

i detta.skränkning
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Bestämmelsen i tredje stycket 3 hälften realisationsvinstenatt av
andelar i svensk värdepappersfond skall undantas från skatteplikt gäller
endast innehavet följande tillgångar inte tillfälligtvisänannatom av
understigit 90 fondfönnögenheten:procent av

tillgångar för vilka skatteplikten begränsad enligt bestämmelser-ära.
i detta ochmomentna

utländska finansiella instrument motsvarande dem i tredjesom avses
stycket l och 2 optioner och terminer uteslutande sådanasamt som avser
instrument.

Om innehavet tillgångar i sjätte stycket och b inte annatav som avses a
tillfälligtvisän understigit 60 fondförmögenheten, undantas 30procent av

realisationsvinsten andelarna från skatteplikt.procent av
Bestämmelsen i tredje stycket 3 utdelning från svensk värde-att

pappersfond undantas från skatteplikt gäller för
den del utdelningen skattefri utdelning harmotav som svarar som-

mottagits fonden under det beskattningsår för vilket utdelningenav
bestämts,

hälften del utdelningenden fondens realisa-motav av som svarar-
tionsvinster under det beskattningsår för vilket utdelningen bestämts
tillgångar för vilka hälften vinsten undantagen från skatteplikt enligtärav
detta tillgångaroch på i sjätte stycket bmoment samtsom avses

30 den del utdelningen fondensprocent motav av svararsom-
realisationsvinster under det beskattningsår för vilket utdelningen be-

tillgångar för vilka 30 frånstämts vinsten undantagenärprocent av
skatteplikt enligt detta moment.

Vid bedömningen skatteplik- Vid bedömningen skatteplik-av av
enligt föregående stycke för enligt ochföregående stycketen ten

utdelning från be-svenska värde- enligt lagen 1994:000 om
pappersfonder vidareutdelningskall utdelningen skattning vissav

fondens inkomster för värde-utdelning från svenskamotanses svara
i följande ordning: pappersfonder skall utdelningen

fondens inkomstermotanses svara
i följande ordning:

skattepliktig utdelning enligt
lagen beskattning vissom av
vidareutdelning utdelningsamt som

skattefri hos fonden enligtär men
lag skall beskattas vidsamma

vidareutdelning.
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skattefri utdelning. skattefri utdelning.
lntäkt enligt 2 § 10 Intäkt enligt 2 § 10mom. mom.

åttonde åttondestycket. stycket.
Skatrepliktig utdelning och skattepliktig utdelningAnnan

realisationsvinst i reali-ränta än räntasamt samtsom avses
tillgångarandra i sationsvinst tillgångarandraän ånsom avses

sjätte stycket och i sjätte stycket ocha som avses a
Realisationsvinst tillgångar Realisationsvinst på tillgångar

för vilka skatteplikten förundantas vilka skatteplikten undantas
med 30 enligt detta med 30 enligt dettaprocent procentm0- mo-
ment. ment.

Realisationsvinst på andra Realisationsvinst andra
tillgångar i och tillgångarän 3 4. i 3 och 4.änsom avses som avses

Gäller i fråga tillgång vinst vid avyttring skallatt tasom en en upp
intäkt kapital inträffaroch i hand händelseägaressom av samma en som

medför vederlaget eller vinst vid avyttring i stället skallatt tasen upp
intäkt näringsverksamhet karaktärsbyte sker beskattningavsom som om

tillgången hade för vederlag motsvarande marknadsvärdeavyttrats ett
avskattning. Tillgången härefter ha anskaffats vid karaktärsbytetanses
för marknadsvärdet. På den skattskyldiges yrkande sker dock inte
avskattning. sådantI fall behåller tillgången sitt anskaffningsvärde.

lagen 1993:000Av uppskovsavdrag vid byte bostad framgårom av
belopp helt eller delvis motsvarande medgivet uppskovsavdragatt ett ett
särskilt tilläggjämte i vissa fall skall intäkt kapital.tas somupp av

Till intäkt kapital räknas inte utdelning, vinst eller avkastningav annan
tillgångar hänförliga till pensionssparkonto kap.i lärsom som avses

2 § lagen 1993:931 individuellt pensionssparande. Bestämmelserom
beskattning tillgångar hänförliga till sådant konto finns i lagenettom av

1990:661 avkastningsskatt på pensionsmedel. Till intäkt kapitalom av
räknas inte heller på förfallna inte frånutbetalda beloppränta men
pensionsförsäkring i 9 § andra stycket lagensom avses om av-
kastningsskatt pensionsmedel.

överstigerOverstiger12 utdel- 12 utdel-mom. mom.
ningen aktier i fåmansföretag aktier i fåmansföretagningenett ett
så den så denstor procent stor procentav av
skattskyldiges anskamtingskostnad skattskyldiges ingángsvätde för
för aktierna och lämnade ovillkor- aktierna och lämnade ovillkorliga
liga kapitaltillskott kapitaltillskott motmotsom svarar som svarar
statslåneräntan vid utgången statslåneräntan vid utgångenav av
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november året före beskatt- november året före beskatt-
ningsåret med tillägg fem ningsâret med tillägg femav av
procentenheter, skall överskjutande skall överskjutandeprocentenheter,
belopp intäkt belopp intäkttas tasupp som som avav upp
tjänst. aktierna förvärvats tjänst. aktierna förvärvats páHar pâ Har

köp, byte byte ellereller köp,sätt än sätt änannat annatgenom genom
därmed jämförligt fáng, därmed jämförligt fäng, skallskall
anskajningskostnaden beräknas ingängsvärdet beräknas med
med tillämpning 24 § tillämpning tredjel 24 § lav mom. av mom.
tredje stycket. Som utdelning be- stycket. Som utdelning behandlas
handlas vinst uppkommit vid vinst uppkommit vid nedsätt-som som

aktiekapitaletnedsättning ning aktiekapitalet ellereller reserv-av av
reservfonden i bolaget. fonden i bolaget.

Understiger utdelningen visst âr det högsta belopp på grundsom av
fårförsta stycket intäkt kapital, ökas det belopptas upp som av som

år får intäkt kapital i sparadmotsvarande mäntassenare upp som av
förutdelning den ägde aktierna vid utdelningstillfallet eller,som om

utdelning inte förekommit, för den aktierna vid beskatt-ägersom
ningsârets utgång. Belopp utdelningkvarstående sparadmotsom svarar

för varje âr till anskaffningskostnaden beräkning enligt förstaläggs vid
stycket.

Uppkommer realisationsvinst vid Vid avyttring aktier i ettav
aktier i fâmansföre- fördel-avyttring fåmansföretag beräknasett ettav

den ningsbelopp aktierskall 70 del i frågatag procent av somav om
vinsten överstiger kvarstående omfattas lagen 1994:000 omsom av

utdelning intäkt justering ingångsvärdet för vissasparad tas upp som av
dentjänst. aktier, Detta utgörs avav m.m.

del realisationsvinst. som.av en.
överstiger kvarstående sparad ut-
delning. Wd beräkningen bortses
från bestämmelserna i 227 § mom.

fördel-andra stycket. Hälften av
intäktningsbeloppet tas upp som

tjänst och den andra hälftenav
intäkt kapital. delDensom av av

realisationsvinst moten som svarar
frånfördelningsbeloppet undantas

tillämpning första3 § Iav mom.
stycket. [fråga andra aktier tasom

den del70 procent av av en rea-
lisationsvinst överstiger kvar-som
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utdelningsparadstående upp som
intäkt tjänst.av

utdelning ochförförsta-tredje styckena gällerBestämmelserna i även
upphörtår då företagtio beskattningsár efter detavyttring under attett

aktierrealisationsvinst påfråga utdelning ellerfåmansföretag ivara om
företagetnärstående ägdeskattskyldige eller någon honom närdensom

med stöd sådanaförvärvatupphörde fåmansföretag eller haratt avvara
vid tillämp-gällerfråga aktier förvärvats före år 1990aktier. I om som

första-tredje styckena följande.ningen av
fåringángsvärdeanskajfningskostnad får SomSom tas upp

vid utgångenvärdet på aktiernavärdet på aktierna vidtas avupp
enligt punktår 1990 beräknat 5utgången år 1990 beräknat avav

till och 4 §§ lagenanvisningarna 3enligt punkt anvisningarna till5 av
förmögen-statlig1947:577§§ lagen 1947:5773 och 4 omom

gällande lydelse.i dess dåstatlig förmögenhetsskatt i dess då hetsskatt
värdenDärvid gäller dockgällande lydelse. Därvid gäller att som
första-fjärdepunkt 5dock värden enligt punkt enligt5att som

till eller 30tagits 75första-fjärde styckena tagits till styckena uppupp
multiplicerasskall med 1,430 skall multi-75 eller procentprocent

femterespektive stycketrespektive 3,5. 3,5. Harpliceras med 1,4
tilläm-anvisningspunktfemte stycket nämnda nämndaHar avav an-

skallvisningspunkt tillämpats skall pats
del underlaget vidvärdet multipliceras med någon vär-5a avom

deringen ned till 20satts procent,
någon delmultipliceras med 3,5b i andra fall värdetän om ava

värderingen ned till 30underlaget vid procent,satts
någon delmultipliceras med 1,4andra fall och b värdetc i än oma

till 75underlaget vid värderingen tagits procent.uppav
får detlngângsvärdetAnskajjfningskostnaden får 2.2. om--

enligt bestämmel-inte beräknasinte beräknas enligt be-denom
med hänsyni räknasi räknas lstämmelserna 1 uppupp serna -- i allmännaförändringarna deti tillmed hänsyn till förändringarna

med förvärvs-prisläget från ochfrån ochdet allmänna prisläget
årtidigast från och medtidigast året, dockmed förvärvsåret, dock

Motsvarande1990.till årfrån år till år 1990. 1970,och med 1970,
kapital-ovillkorligaförovillkorliga gällerMotsvarande gäller för

före år 1990.gjortsföre år tillskottkapitaltillskott gjorts somsom
1990.

endast dentillämpasförsta-tredje styckenaiBestämmelserna om
företaget iverksam inärstående varitskattskyldige någon honomeller
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betydande omfattning under beskattningsåret eller något de tioav
beskattningsår föregått beskattningsåret.närmast Bestämmelsernasom
gäller dock denäven skattskyldige eller den honom närstående underom
någon del denna tidsperiod varit verksam i fåmansföretag,av ett annat

bedriver eller likartad verksamhet, under förutsättningsom samma att
denna verksamhet inte påbörjades under det tiondeän beskatt-senare
ningsåret efter det år då verksamheten i det först avsedda företaget
upphörde.

Om den skattskyldige visar utomstående i betydande omfattning ägeratt
del i företaget och har till utdelning,rätt skall bestämmelserna i första-
tredje styckena inte tillämpas, inte särskilda skäl föreligger. Härvidom
beaktas förhållandenaäven under de tio beskattningsår närmastsom
föregått beskattningsåret. Med utomstående sådanaavses personer
vilka bestämmelserna i första-tredje styckena till följd femte stycketav
inte skall tillämpas. frågaI realisationsvinst gäller dessutom attom som
intäkt tjänst skall högst sammanlagt belopp för dentas ettav upp som
skattskyldige och honom närstående under tidsperiod uppgår tillsamma
100 basbelopp för avyttringsåret enligt lagen 1962:381 allmänom
försäkring.

Om den skattskyldiges make eller såvitt gäller skattskyldig under-
18 år förälder eller under någon delär den tioårsperiodensenasteav-
har varit verksam i företaget i betydande omfattning och denom
skattskyldiges beskattningsbara förvärvsinkomst, med bortseende från det
belopp enligt bestämmelserna första-tredjei styckena skallsom tas upp

intäkt tjänst, understiger makens eller förälderns beskattningsbarasom av
förvärvsinkomst, iskall vid beräkning enligt 10 § skatt på tjänsteintäk-av

den skattskyldiges beskattningsbara förvärvsinkomst, innan tjänstein-ten
täkten beaktas, makens eller förälderns beskattningsbaramotsvaraanses
förvärvsinkomst.

Med verksamhet eller innehav aktier i fåmansföretag likställsettav
verksamhet eller aktieinnehav i företag inom koncern.ett annat samma

Vad förstås med fåmansföretag och närstående framgår punktsom av
anvisningarna14 till 32 § kommunalskattelagen 1928:370. Vidav

bedömningen fåtal aktierna i fåmansföretagägerett ettav om personer
skall dock sådana delägare själva elleranses som en person, som genom
någon närstående eller under någotär de tio beskattningsårav som
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ibeskattningsáret varit verksamma i företagetföregått harnärmast
betydande omfattning.

gälleraktier i fåmansföretagVad i detta sägsmoment ettsom om
i aktier andelar likställs andraockså andelar sådant företag. Med ochett

i 27§sådana företaget utgivna finansiella instrumentav som avses
första-tredje styckena påVid tillämpningen bestämmelserna il avmom.

tillägget till statslåneräntansistnämnda finansiella instrument skall dock
ellerbegränsas till värdering enligt fjärde stycketprocentenhet och len

uppräkning enligt fjärde Vid tillämpningen be-stycket 2 inte medges. av
stämmelserna i aktier andelar skall vid 1995 årstredje stycket eller
taxering värdering enligt fjärde stycket inte medges avyttring skett1 om
till närstående företaget likvidation.eller har upplösts genomom

7§
momf aktiebolag8 Svenskt aktiebolag, 8 Svenskt ärmom.

försvensk ekonomisk förening, svensk frikallat från skattskyldighet
andel iSparbank eller svenskt ömsesidigt utdelning på aktie eller

underskadeförsâkringsföretag frikallat utländsk juridiskär person
från förutsättningskattskyldighet för utdelning att

näringsbetingataktie eller i utländskt innehavetandel a är
bolag inte ontsättnings- och den inkomstbeskattningutgör somsom

den utländska juridiskatillgång i företagets verksamhet personen
underkastad jämförlig medunder förutsättning är äratt

skulledet den inkornstbeskattninga sammanlagda röstetalet för som
in-företagets ha skett enligt denna lag,aktier eller andelar i det om

utdelande bolaget vid beskattnings- komsten hade förvärvats ettav
årets utgång svenskt företag och utdelningmotsvarade fjärde- somen

utländska juridiskadel eller röstetalet för densamt- personenmer av
kapitalplacerings-liga aktier eller i det erhållit pâandelar ut-

skattepliktiginnehav hade utgjortdelande bolaget, eller
före-inkomst den erhållitsdet sannolikt innehavetgörs att om av

elleraktien eller andelen betingas tagetav av
kapitalplace-verksamhet bedrivs före- b innehavet är ettsom av

företag ringsinnehav.eller medtaget somav
äganderättsförhållanden innehav aktier ellerhänsyn till Ett an-av

juridiskeller förhållanden i utländskorganisatoriska delar personen
näringsbetingatkan stå det och skallnära, omanses varaanses

eller andelarna inteb inkomstbeskattning aktierna utgörden som
in-omsättningstillgångar idet utländska bolaget under-är

verksamhet ochjämförlig den in-kastat med nehavarensär
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komstbeskattning skulle ha det sammanlagda röstetalet försom
skett enligt denna lag, in- innehavarens aktier eller andelar iom
komsten hade förvärvats svenskt den utländska juridiskaav personen
företag. vid beskattningsårets utgång mot-

svarade fjärdedel elleren mer av
röstetalet för samtliga aktier eller

iandelar den juridiska personen
eller

innehavet aktierna ellerav an-
delarna betingas verksamhetav

bedrivs innehavaren ellersom av
företag med tillhänsynav som

äganderättsförhållanden eller or-
ganisatoriska förhållanden kan

stå innehavaren nära.anses
innehav aktierEtt ellerav an-

delar i juridisk skallen person
kapitalplacerings-ettanses vara

innehav aktierna ellerom an-
delama inte omsättnings-utgör
tillgångari innehavarens verksam-
het och inte heller skall anses vara
näringsbetingade.

Det i dettasägs momentsom om
svenskt aktiebolag gäller även
svensk ekonomisk förening, svensk

ömsesidigtsparbank, svenskt
skadeförsäkringsföretag svenskoch
värdepappersfond.

24 §
momI Vid beräkning realisationsvinst skall såsom intäkt tasav upp

det vederlag överenskommits för den medavyttrade egendomensom
avdrag för försäljningsprovision liknandeoch kostnader. Avdrag får i-
den mån inte ske för alla omkostnader för egendomenannat anges -
omkostnadsbeloppet, således för erlagd köpeskilling inköpsprovi-jämte
sion, stämpelskatt ingångsvärdet för0.d. och vad nedlagtssom
förbättring egendomen förbättringskostnad I omkostnads-av m.m.

fårbeloppet inte inräknas utgifter täckts bidrag från ellerstatsom genom
kommun eller näringsbidrag.genom
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inteskalli 3 § 1förpliktelser annatfrågal ommom.som avsesom -
förpliktel-ingåendeterhållits vidvadintäkt tas avupp somsomanges -

upphörandetutgivits förför vadavdrag får skemedan avsomsen,
förpliktelsen.

egendomenavyttradedenegendomen HaravyttradedenHar
skattskyldigedenskattskyldige förvärvatsförvärvats den avav

gåva, bo-gåva, testamente,testamente, genom arv,arv,genom
ickefångellerdelningfángbodelning eller annatannat somsom

köp eller byte,jämförligt medjämförligt med köp eller äricke är
förvärvadegendomenförvärvadegendomenbyte, genomansesanses

jämför-därmedköp, byte ellerdärmed detbyte ellerdet köp,genom
dess-skettliga fångskett närmastjämförliga fäng närmast somsom

skattskyldigeförinnan. Har denskattskyl-dendessförinnan. Har
instrumentfinansielltinstru- förvärvatfinansielltdige förvärvat ettett

elleri §27 l§i 27 l mom.avsesment mom. somsom avses
sådantså- 29§ l§eller 29 l ettett genommom.genommom.

ingángsvärdefâng, får hananskaf-fång, får handant somsom
sig belopptillgodoräknasigningsvärde tillgodoräkna mot-ettett

överlåta-svarande det avdrag,avdrag,motsvarande detbelopp som
den i 27 §med tillämpningtillämpningöverlátaren med avrensom

genomsnittsmeto-angivnaangivna 2i 27 § 2den mom.mom.av
skulle ha§ 3den eller 27genomsnittsmetoden eller 27 § 3 mom.

instru-hanfåttfått han göraskulle ha göra avyttratomommom.
överlåtelsedagen. Mot-överlåtel-instrumentet mentetavyttrat

förvärvgäller vidsvarandegäller vidMotsvarandesedagen. av
eller skuldegendomeller sådansådan egendomförvärv somav

fjärdeoch 31 §i 30 §§i 30 § och 31skuld avsessom avses
skattskyldigedenstycket. Harskattskyl-fjärde stycket. Har den

eller bodel-ellerdige testamentetestamente arv,genomgenom arv,
dödmed anledning makesbodelning anledning makes ningmed avav

utgjortharegendomhar förvärvatförvärvat egendomdöd somsom
avlidnehos denomsättningstillgångdenomsättningstillgång hosutgjort

enligt be-egendomenochegendomen utgöravlidne och utgör en-
anvis-i punkt 5stämmelsernai punktligt bestämmelserna 5 avav

kommunal-till 21 §ningarnatill § kom-anvisningarna 21
1928:370 inte ornsätt-inte skattelagen1928:370munalskattelagen

skattskyldigedenningstillgång hosomsättningstillgång den skatt-hos
vad stad-stället förför gäller ii stället vadskyldige gäller som--

meningeni förstaförsta meningenistadgas attatt egen-gassom --
anskaffad till detanskaffad domen skallskallegendomen ansesanses

värdet.bokfördalill bokförda värdet.det
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Vad vinstberäkningsägs vid avyttring fastighet gällersom om av
fastigheten belägen inomär elleroavsett riket och ägerom utom

tillämpning även strömfall ochtomträtt, rättighet till vattenkraft. Om
byggnad finns bestämmelser i 4 § kommunalskattelagen 1928:370.

Om ersättningen för den avyttrade egendomen växlas till svenska
kronor inom 30 dagar från avyttringen tillämpas den vid växlingen
använda kursen vid beräkning värdet ersättningen.av

m0m.°2 Med avyttring egendom försäljning, byte ellerav avses
därmed jämförlig överlåtelse egendom. Med avyttring jämställs detav
fallet finansiellt instrument definitivt förlorar sitt värdeatt ett attgenom
det bolag eller den ekonomiska förening givit instrumentetutsom
upplöses likvidation eller fusion enligt kap.14 eller §l 2genom genom
aktiebolagslagen 1975:1385 eller ll kap. ellerl 2 § bankaktiebolags-
lagen 1987:618. Avyttring också föreligga finansielltettanses om
instrument givits svenskt aktiebolag eller svensk ekono-ut ettsom av en
misk förening förlorar sitt värde det företag givitatt utgenom som
instrumentet försätts i konkurs. Med avyttring jämställs också tidenatt
för utnyttjande option löpt optionen har utnyttjats. Medut utan attav en
avyttring däremot inte utlåning egendom för blankning.avses av
Avyttring inte heller föreligga andel definitivt förlorar sittnäranses en
värde i fall i punkt 1 anvisningarna till 22 § kom-som avses a av
munalskattelagen 1928:370.

En delägare i handelsbolag skall ha sin andel i bolagetett avyttratanses
andelen inlöses eller bolaget upplöses.om

Har andelen övergått till någon köp,sätt änannatannan genom
bytet eller därmed jämförligt fång aochär det justerade ingångsvärdet
enligt 28 § negativt, skall beskattning ske andelen avyttrats.som om

lnlöses iandel värdepappersfond eller utskiftas fondens behållna
tillgångar till fondandelsägare i samband med fonden upplöses, skallatt
avyttring andelen ha skett vederlag motsvarande vadmotav anses
fondandelsägaren uppbär vid inlösen eller utskiftning. Detsamma gäller

medlem avgår ekonomisk förening.om ur en
Utnyttjas finansiellt in- Utnyttjas finansiellt in-ett ett

teckningsrätt, teckningsrätt,strument, strument,som avser som avser
delrätt, företrädesrätt till teckning delrätt, företrädesrätt till teckning

vinstandelslån, köpoption, vinstandelslån, köpoption,ter-av ter-av
min, optionsrätt, konvertibelt min, optionsrätt, konvertibelt
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skuldebrev vinst- eller konvertibelt vinst-eller konvertibelt skuldebrev
aktierandelsbevis, för förvärv aktier andelsbevis, för förvärvav av
dettaeller egendom, detta eller egendom, ansesannan anses arman

avyttring inte avyttring detinte det ut-ut- avsom en av som en
nyttjade instrumentet. nyttjade instrumentet. Ingángsvär-An-
skajjfningsvärdet för förvärvade egendomenden förvärvade det för den

föregendomen ingångsvärderär ärsumman summan avav an-
skafningsvärdet för instrumentet instrumentet och vederlag.annat
och vederlag.annat

m0m.7 för vid4 skattskyldighet för vinst respektive avdragsrätt förlust
avyttring egendom inträder beskattningsår då egendomendet avyttras.av
Vinst och förlust alla intäkter ochberäknas därvid grundval av
kostnader hänförliga till avyttringen. Avdrag för realisations-ärsom
förlust medges förlusten definitiv.endast ärom

Är intäktens storlek beroende viss framtida händelse och kan tillav
följd härav intäktens totala belopp inte fastställas vid den taxering som

i fråga, tillkommande vid taxeringen för detskall belopp beskattasär
eller årde då detta belopps storlek blir känd. Därvid skall beskattningen
ske förhållandenagrundval vid avyttringen och med tillämpning avav
de beskattningsregler gällde vid taxeringen för avyttringsåret.som

skattskyldighet för vinst respek- skattskyldighet för vinst respek-
tive avdragsrätt för förlust i tive avdragsrätt för förlust isam- sam-
band med utfárdande köp- band utfårdandemed köp-av en enav
eller säljoption med löptid eller säljoption med löptiden en
högst år inträder be-för det be- högst år inträder för detett ett
skattningsår då utfärdaren frigörs skattningsår då utfärdaren frigörs
från åtaganden.sina utfárdaren från sina åtaganden. Om utfärdarenOm

grund optionen säljer grund optionen säljer dendenav av
underliggande egendomen skall han underliggande egendomen skall han
öka försäljningspriset försäljningsprisetmed den öka med den
tidigare uppbuma ersättningen tidigare uppbuma ersättningen
premien vid beräkning vinst. premien vid beräkning vinst.av av
Om utfärdaren pá utfärdaren på grundgrund Omav av op-op-
tionen köper egendom, drasegendom, dras tionen köper pre-pre-
mien från föranskafningsvärdet för mien från ingångsvärdetav av
egendomen, dennadenna egendomen, avyttrasavyttrasom om

dåunder det beskattningsár under det beskattningsârdåsenast senast
premien skall till beskatt-premien skall till beskatt- tastas uppupp

ning. fråga fråga option med längreI option med längre ning. I omom
inträderlöptid âr, inträder år, skatt-skatt- löptidän än ettett

skyldighet skyldighet för det beskattningsår dåför det beskattningsår då
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optionen utfärdas. Det optionen utfärdas. Detsom nyss som nyss
behandlingen premien behandlingen premiensagts sagtsom av om av

beträffandegäller optioner gäller beträffande optioneräven även
med den längre löptiden, för- med den längre löptiden, för-om om
säljning grund optionen säljning grund optionenav av
respektive avyttring egendom respektive avyttring egendomav av

köpts grund optionen köpts på grund optionensom av som av
sker år optionen utfär- sker år optionen utfär-samma som samma som
dats. Med option finan- dats. Med option finan-ett ettavses avses
siellt instrument siellt instrumentsom ger som ger
innehavaren köpa eller sälja innehavaren köpa säljarätt ellerrättatt att

obligationeraktier, eller aktier, obligationer ellerannan annan
till visst prisegendom eller egendom till visst pris ellerett etten en
erhålla betalning, erhålla betalning,rätt rättatt attvars vars

storlek beror på värdet storlek beror på värdetav egen- egen-av
domen, aktieindex eller liknande. domen, aktieindex eller liknande.

skattskyldighet för vinst respektive avdragsrätt för förlust på grund av
termin inträder för det beskattningsâr då fullgörandet enligt termins-en

avtalet skall ske. Med termin finansiellt instrument i formett ettavses av
avtal köp aktier, obligationer eller egendom vid vissom av annan en
framtida tidpunkt och till bestämt pris eller erhållarättett atten
betalning, storlek beror på värdet egendomen, aktieindex ellervars av
liknande.

fråga avyttringl lånad aktie blankningsaffar inträder,avsettom som
inte skattskyldige vidden tidpunkten för avyttringen aktieägerom av

slag och skattskyldighet för det beskattningsâr dåsort,samma en
aktie förvärvatsmotsvarande och âterställts till långivaren, dock senast

efteråret det beskattningsâr då avyttring skedde;den lånade aktienav
finansielltHar instrument ellerdet bolagett avyttratansetts attgenom

den ekonomiska förening givit instrumentet försatts i konkursutsom
gäller följande.

ackord träffatsHar eller har utdelning i konkursen erhållits skall
ersättningen realisationsvinst, dock högst med belopptas ettupp som som

medgivet föravdrag realisationsförlust i samband medmot attsvarar
försattesföretaget i konkurs. Medgavs avdrag för realisa-viss del av

tionsförlusten skall endast motsvarande del ersättningen tasav upp som
realisationsvinst.

beslut2. Har konkurs 2. Har beslut konkursett ettom om
upphävts eller har konkursen lagts upphävts har konkursen lagtseller
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realisationsvinstskallrealisationsvinst nedned skall tastas somsom
beloppbelopp motettmot svararsomett svarar uppsomupp

realisations-förmedgivet avdragför realisations-medgivet avdrag
företagetmedi sambandföretaget förlustsamband medförlust i attatt

konkurs. Detsammaförsattes ii konkurs. Detsammaförsattes
medkonkurs avslutasavslutas med gällerkonkursgäller om enenom

Ingângsvärdetöverskott.Anskajfningsvärdetöverskott. ansesanses
enligtuppgå till detdäreftertill enligtdärefter uppgå det ge-ge-

värdetberäknadenomsnittsmetodenvärdetberäknadenomsnittsmetoden
avyttringdåden tidpunktavyttring vidtidpunkt dåvid den an-an-

skett.sågs hasågs ha skett.
inte förföreliggerSkattepliktförSkatteplikt föreligger inte

uppkommitrealisationsvinstrealisationsvinst uppkommit somsom
svensk ekono-likvidationaktiekapitalet vidnedsättningvid av enav

vid nedsättningförening ellerak- miskreservfonden i svenskteller
reservfon-aktiekapitalet ellervid likvidationtiebolag eller ettav av

aktiebolag. Dettai svensktsvensk denaktiebolag ellersådant etten
vid likvidationgäller gällerförening. Detta ävenekonomisk ettav

förutsättningaktiebolag.svenskt Enförutsättning be-under att
be-det sagdatredje för äri 3 § 12stämmelserna attmom.

tredjei 3 12stämmelserna §tillämpliga. Undan-stycket inte är mom.
tillämpliga ochintestycketskatteplikt gäller inte ärfrån när atttag

inte omfattaseller andelentillgång i aktienaktie andeleller utgör
justering1994:000bedrivs lagennäringsverksamhet omav avsom

aktier,ingángsvärdet för vissaellerfysisk eller dödsbo av avperson
skattepliktfrånUndantagförlusthandelsbolag. Harett m.m.

andelinte aktier ellergälleruppkommit vid likvidation närettav
i näringsverksamhettillgångaktiebolag svensksvenskt eller utgören

ellerbedrivs fysiskförening avdragekonomisk medges personsom av
handelsbolag.dödsbo ellerför realisationsförlust. ettav

uppkommit vid likvida-förlustHar
aktiebolag ellersvenskttion ettav

föreningekonomisksvensken
realisationsför-avdrag förmedges

lust.

27 §
mom.8 avyttring aktie,VidVid avyttring 1l avmom.av

i värde-andelinterimsbevis,interimsbevis, andel i värde-aktie,
ekonomiskandel ipappersfond,andel i ekonomiskpappersfond,

del-teckningsrättsbevis,förening,del-förening, teckningsrättsbevis,
avseendevinstandelsbevisbevis,avseendebevis, vinstandelsbevis
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lån i svenska kronor, konvertibelt lån i konvertibeltsvenska kronor,
skuldebrev i svenska kronor skuldebrev i svenska kronorsamt samt
termin och köp-, sälj- eller teck- termin och köp-, sälj- eller teck-
ningsoption avseende aktie eller ningsoption aktieavseende eller
aktieindex andra finansiella aktieindex andra finansiellasamt samt
instrument. till konstruktion instrument, till konstruktionsom som
eller verkningssätt liknar tidigare eller verkningssätt liknar tidigare
angivna finansiella instrument, angivna finansiella instrument,
tillämpas 24utöver § be- tillämpas § bestämmel-24utöver
stämmelserna i 2-6 i 2-6 Bestämmelsermom. serna mom.

finns också i 3 § 12 mom.
mom.°2 Som anskaffnings- omkostnadsbe-2 Sommom.

värde det genomsnittliga lopp det genomsnittligaanses an- anses
skajfningsvärdet för samtliga finan- ingångsvärdet för samtliga finan-
siella instrument slag siella instrument slagav samma sammaav
och det avyttrade, beräk- avyttradeoch det instru-sort sonsom som

på grundval faktiska med hänsyn till in-nat mentet tagenav an-
skajningsutgifter och med hänsyn träffande förändringar beträffande
till inträffade förändringar innehavetbe- genomsnittsmetoden.
träffande innehavet genomsnitts- För sådana ochaktier andelar
metoden. Har aktier erhållits omfattas 1994:000lagensom av

sådan utdelning justering ingångsvärdet förgenom som avses om av
i punkt anvisningarna till1 vissa aktier, beräknas docka av m.m.
22§ kommunalskattelagen omkostnadsbeloppetpâ grundval av
1928:370 skall det ingángsvänlet.justeradesom an-
skamiingsvärde för aktierdessa Har aktier erhållits sådangenom

så detdel utdelning i punkt 1storanses av genom- som avses a av
snittliga anskajfningsvärdet för anvisningarna 22§ kom-till
aktierna i det utdelande bolaget munalskattelagen 1928:370 skall

förändringen i ingångsvärde dessa aktierförmotsom svarar som
marknadsvärdet dessa aktier till så omkostnads-delstoranses av
följd beloppetutdelningen. Det för detaktierna i ut-av genom-
snittliga anskaffningsvärdet för delande bolaget motsvararsom
aktierna i det utdelande bolaget förändringen i marknadsvärdet
skall minskas i motsvarande mån. dessa aktier till följd utdel-av
För sådan inte ningen. Omkostnadsbelappet förägermottagare som
aktier i det utdelande bolaget skall, aktierna i det utdelande bolaget

vederlag erlagts för till iskall minskas motsvarande mån.rättenom
utdelning, vederlaget sådan inteFör ägermottagareanses som som
anskajfningsvärde. l fall skall bolagetaktier i det utdelande skall,annat
de utdelade aktierna anskaf- förvederlag erlagts tillrättenanses om
fade kostnad. aktierHar utdelning, vederlagetutan er- anses som
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fall skall dehållits utskiftning ingángsvärde. Isådan annatgenom
anskaffadeutdelade aktiernai anvis-punkt 1 ansesavses a avsom

aktier erhållits§ kostnad. Harningarna till 22 kommunal- utan
sådan utskiftningskattelagen skall som avsessom an- genom

tilli anvisningarnaskaffningsvärde för dessa aktier punkt 1 a av
kommunalskattelagen skallanskajfningsvärdet för 22 §anses an-

aktierskiftat ingângsvänie för dessai den föreningdelama somsom
föromkostnadsbeløppetaktierna.ut an-anses
skiftati den föreningdelarna som

aktiema.ut
Är finansiella instrumentfinansiella instrument Ar somsom

i föremål föri föremål förl l note-note- avses mom.avses mom.
inländsk utländsk börs ring inländsk eller utländsk börsring på eller

noteringkontinuerlig notering eller kontinuerligeller annan annan
omsättning,marknadsmässig omsättning, marknadsmässigavav

tillgänglig mark-allmänt tillgänglig mark- allmäntär ärsom som
omkostnads-får fårnadsnoterade, såvitt nadsnoterade,utom

beloppet bestämmas till 20optioner och terminer procentavser an-
skattskyldige erhållerskaffningsvärdet bestämmas till 20 vad denav

förefter avdragvad den skattskyldige vid avyttringenprocent av
Vadavyttringen efter kostnad för avyttringen.erhåller vid nuav-
ochkostnad för avyttringen. gäller inte optionerdrag för ter-sagts

gäller inte heller aktierminer Det
1994:000omfattas lagensom av

ingdngsvärtiet förjusteringom av
vissa aktier, m.m.

Delbevis eller teckningsrättsbevis, på aktieinnehav igrundas ettsom
anskaffat kostnad.bolag, utananses

° teck-Har köp- eller teck- köp- eller3 3 Harmom. mom.
erhållits ningsoption erhållits förvärvningsoption förvärv genomgenom

option,skuldebrev förenat med option, skuldebrev förenat medav av
ingángsväniet för optionenskall anskajfningsvämet för skallop-

ingángsvärdet förberäknastionen beräknassom an- som
jämte optionen mins-skamtingsvärdet för skuldebrevet skuldebrevet

skuldebrevets marknads-med skul- kat medjämte optionen minskat
vid för- värde vid förvärvet.debrevets marknadsvärde

värvet.
mom. i riketHar härhär i riket 44 Har mom. enen

bosatt hemmahörandeeller hemmahörande ellerbosatt personperson
aktier till svensktsvensktaktier till ettavyttratavyttrat ett

aktiebolag motsvarandemotsvarande elleraktiebolag eller ettett
utländskt bolag och veder-veder- utgörsutländskt bolag och utgörs
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laget för de avyttrade aktierna laget för de avyttrade aktiernaav av
nyemitterade aktier i det köpande nyemitterade aktier i det köpande
bolaget och eventuellt bolaget och eventuelltmot- mot-pengar pengar
svarande högst tio de svarande högst tio deprocent procentav av
nyemitterade aktiernas nominella nyemitterade aktiernas nominella
värde skall skattepliktig reali- värde skall skattepliktig reali-som som
sationsvinst räknas den del sationsvinst räknas den delav av
vederlaget vederlagetutgörs utgörssom av pengar, som av pengar,
eller det fråga sådana eller det fråga sådanaär ärom om om om
aktier för vilka hälften realisa- aktier för vilka hälften realisa-av av
tionsvinsten undantagen från tionsvinstenär undantagen frånär
skatteplikt enligt 3 § hälf-1 skatteplikt enligt hälf-3 § 1mom. mom.

den del vederlaget den del vederlagetten tenav av som av av som
Vad Realisationsvins-utgörs utgörssagtsav pengar. nu av pengar.

avtillämpas också vid avyttring i övrigt beräknas hänsynten utan
andelar i ekonomisk förening. tillDe den del vederlagetav som

aktierna skall fär- Skattskyldighetenutgörsmottagna anses av pengar.
värvade till det anskaffningsvärde för denna del realisationsvinstenav

gällde för de avyttrade aktier- inträder först denär mottagnasom
eller andelarna. frågaI aktierna Vad sagtsavyttras.na om nu

aktier eller andelar i 3 § tillämpas också vid avyttringsom avses av
fjärde1 stycket b skall andelar i ekonomisk förening.mom. som

skattepliktig realisationsvinst räk-
den del vinsten intenas av som

omfattas undantaget från skatte-av
plikt. detta fall skallI de mottagna
aktierna förvärvade till detanses
anskajfrtingsvärde gällde försom
de avyttrade aktierna .eller andelars

. med tillägg för skattepliktigna
realisationsvinst.

Bestämmelserna i första stycket gäller inte har avllyttatperson som
från riket till följd reglerna ändåväsentlig anknytning hitmen som av om

bosatt här.anses
Vid avyttring företagaktier eller andelar i i 3 § 12av som avses nom.

nionde stycket, tillämpas första stycket endast skattemyndighetenom
lämnar medgivande till Sådant medgivande fårdetta. lämnas inteom
någon del vinsten skulle ha tagits intäkt tjänst. Skatte-av upp som av
myndighetens får Riksskatteverket.beslut överklagas hos Riks-
skatteverkets beslut får inte överklagas.



41Författningsförslag13SOU 1994:

Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

aktiertidigarehar hanskattskyldig utomlands ochFlyttar avyttraten
i första ellerbestämmelsernavarvidutländskt bolagandelar tilleller ett

utflytt-uppkommaskall skatteplikt närtillämpats,tredje stycket anses
intetidigarerealisationsvinstendeli fråga denningen sker somavom

beskattning.tagits tillupp

gångenförstajuli 1994 och tillämpasträder i kraft denDenna lag 1
punkterna 2 4.inte framgårvid 1995 års taxering annat avom -

Äldre ikraftträdandetvid avyttring förebestämmelser tillämpas av
ingångsvärdetjustering1994:000aktier omfattas lagen om avsom av

för noteringföremålaktier, aktier i bolagetför vissa ärm.m. om
marknadsmässigkontinuerlig noteringellerutländsk börs avannan

börsnotering.tillgängligallmäntomsättning änärsom
Äldre ikraftträdandetvid avyttring företillämpasbestämmelser av

sådana aktiertill någon deloptioner och terminer somavsersom
för vissaingångsvärdetjusteringomfattas lagen 1994:000 om avav

aktier, m.m.
nionde tillämpasi stycket lbestämmelsen 3 § l4. Den mom.nya

fondenutländsk juridiskaktie eller andel iutdelning person som
mottagit efter utgången år 1993.av

Senaste rubrik 1974:770.lydelse lagensav:Senastelydelse 1993:1544.
3Senastelydelse 1993:1543.
Senaste 1993:1544.lydelse
5Senaste l990:l422.lydelse
Senaste 1993:1543.lydelse

7Senastelydelse 1993:1543.
Senastelydelse 1990:1422.

gâenastelydelse 1993:1543.
l Senastelydelse 1990:1422.
Senaste lydelse 19931543.
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Förslag till5
Lag ändring i skatteregisterlagen 1980:343om

Härigenom föreskrivs 10 13 skatteregisterlagenoch §§att
l980:343 följandeskall ha lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1§2
För de ändamål i denna paragraf skall med hjälpsom anges av

automatisk databehandling föras centralt skatteregister för hela riketett
och regionalt skatteregister för varje län.ett

Registren skall vidanvändas beskattning för
samordnad registerföring identiñeringsuppgifter beträffandeav

fysiska och juridiska personer,
2. planering, samordning och uppföljning revisions- ochav annan

kontrollverksamhet,
3. taxering enligt taxeringslagen 1990:324 bestämmandesamt av

pensionsgrundande inkomst,
4. bestämmande och uppbörd skatt enligt uppbördslagen 1953:272,av

lagen 1968:430 mervärdeskatt, lagen 1984:668 uppbördom om av
socialavgifter från arbetsgivare, lagen 1990:659 särskild löneskattom

förvärvsinkomster,vissa lagen 1991:586 särskild inkomstskattom
för utomlands bosatta, lagen 1990:912 nedsättning socialavgifterom av

lagen 1951:763 statlig inkomstskatt ackumulerad inkomst.samt om
Registren skall dessutom användas för

avräkning enligt lagen 1985:146 avräkning vid återbetalningom
aviskatiteri oichiavgifter, i i i i i i i i i i i i i i

2. bestämmande skattereduktion enligt lagen 1993:672av om
skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete bostadshus,

gäldenärsutredning enligt3. la- gäldenärsutredning enligt la-
1993:891 indrivning 1993:891 indrivninggen om av gen om av

statliga fordringar statliga fordringarm.m. m.m.,
tillämpning lagen 1994:av

000 justering ingångsvärdetom av
för vissa aktier; m.m.

skatteregistret skall också förDet centrala användas andra utredningar
i kronofogdemyndighetemas exekutiva verksamhet i tredjeän som avses
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tillsyn enligt 1974:174för Riksskatteverkets lagenstycket och om
m.fl.identitetsbeteckning för juridiska personer

7
uppgifter iFör fysisk och juridisk får, de 5utöver som angesperson

uppgifter.6 skatteregistret innehålla följandeoch §§, det centrala
ägarförhållandena i fåmansföretag, företagSådana uppgifter somom

enligt lagen 1947:576 statlig in-3 § 12 nionde stycketmom. om
fåmansföretag, fåmansägt handelsbolagbehandlaskomstskatt skall som

1990:325 själv-och dotterföretag i 2 kap. 16 § lagen omsom avses
kontrolluppgifter.deklaration och

Uppgifter avslutad revision, verkställt taxerings- eller2. angående
Sammanträffande enligtmervärdeskattebesök eller 3 kap. 7 §annat

taxeringslagen eller 26 § lagen 1968:430 mervärde-1990:324 a om
skatt. varje sådan åtgärd får tid, beskattningsperiod,För art,anges
skatteslag, myndighets beslut beloppsmässiga ändringar skatt ellerom av
underlag för åtgärden uppgift huruvidaskatt med anledning samtav
bokföringsskyldighet fullgjorts.har

Uppgift skyldighet betala uppgiftregistrering skatt,att omom av
innehav preliminär skatt, uppgifter beslutskattsedelav om om
återkallelse preliminärskattsedel F-skatt med angivande skälenav av
för beslutet, uppgifter behövs för bestämma skatt eller avgiftattsom
enligt uppbördslagen lagen lagen1953:272, mervärdeskatt,om
1984:668 socialavgifter från arbetsgivare, lagenuppbördom av
1990:659 särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster, lagenom
1991:586 särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, lagenom
1990:912 nedsättning socialavgifter och lagen 1951:763om av om
beräkning statlig inkomstskatt ackumulerad inkomst uppgiftersamtav

redovisning, inbetalning återbetalning sådanaoch skatter ellerom av
avgifter.

4. Uppgift maskinellt framställt förslag till beslut beskattning.om om
Uppgift deklaration ochbeslut anstånd med avgivandeom om av

med betalning dock för besluten, uppgiftskatt, skälen attsamtav om
laga förfall fullgöraföreligger för underlåtenhet deklarations-att
skyldighet.

Administrativa tekniska uppgifter föroch behövs beskattningen.som
Uppgifter självdeklaration,skall lämnas i förenklad allmänsom
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självdeklaration enligt 2 kap. 10 § första stycket punkterna 2-4 och andra
stycket lagen självdeklaration kontrolluppgifteroch uppgiftersamtom

skall lämnas enligt kap. § lagen2 25 självdeklaration ochsom om
kontrolluppgifter.

Uppgift beslut beskattning, dock skälen för beslutet,om om
uppgift utmätning enligt 68 § 6 uppbördslagen uppgiftsamtom mom. om
anledning till överskjutande skatt inte helt betalas med åter-att ut
betalningskon.

Uppgift fordran9. registrerats hos krono-att motom personen
fogdemyndighet, uppgift indrivningsresultat, uppgift beslutom om om

likvidationackord, eller konkurs uppgift betalningsinställelse.samt om
10. Uppgift antal anställda och de anställdasom personnummer.

Uppgift telefonnummer, särskild för11. adress skattsedelsför-om
sändelse adress och telefonnummer för ombud.samt nanm,

Uppgift från kontrolluppgift12. enligt 3 kap. lagen självdekla-som om
ration kontrolluppgifteroch skall lämnas föreläggande frånutan samt
sådan särskild uppgift i lagen3 § 1959:551 beräkningsom avses om

pensionsgrundande inkomst enligt lagen 1962:381 allmän försäk-av om
ring.

Uppgift13. beteckning, köpeskilling, taxeringsvärde, delvärde,om
fång tidpunkt för fångetbeskattningsnatur, och för fastighettyp av som

innehaseller andelens storlek fastigheten har fleraägs av personen, om
och övriga uppgifter förbehövs beräkning statlig fas-ägare som av

tighetsskatt uppgift förbehövs värdering bostad på fastighet.samt som av
tidUppgift och för planerad eller pågående revision14. art samtom

beskattningsperiod och skatteslag som denna avser samt uppgift om tid
för planerat taxerings- eller mervärdeskattebesök eller annat sam-
manträffande enligt taxeringslagen3 kap. 7 § eller 26 § lagena om
mervärdeskatt.

Uppgift postgiro- bankgironummer,15. och ärom om personen
fullmaktnäringsidkare lämnats för bank- eller postgirosamt, att taom

skatteåterbetalning för fullmaktenkonto, datum kontotsett samtemot
och typ.nummer

Uppgift antal perioder trettio dagar för vilka den16. om om
skattskyldige uppburit inkomst beskattas enligt lagen 1958:295 omsom
sjömansskatt.

Uppgift omsättning i näringsverksamhet.17. om
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bruttovinstberäkning,angående resultatUppgifter18. annanav
beräkning ochskönsmässigeller liknande,relationstalberäkning av

för lev-förfogandebeskattningsáret stått tillunderbelopp som
nadskostnader.

fordoninnehavcentrala bilregistretUppgift från19. samt omavom
årsmodell.ochmärke,fordonets registreringsnummer, typ

fackföreningsavgiftskattereduktion förberäkningför20. Uppgift av
1993:672styckena lagenförsta och andrauppgifter enligt 6 §och om
bostadshus förbyggnadsarbete påutgifter förskattereduktion för

uppgift beslutenligt lagskattereduktionbestämmande samt omsammaav
sådan skattereduktion.om

för bosättnings-tidpunkt bytebosättningsland ochUppgift21. avom
land.

ifallkoncern iársanställda iUppgifter antal22. sotn avsesenom
kontrolluppgifter,självdeklaration ochstycket lagenkap. 16 § sista2 om

koncembalansomslut-koncemomsättning ochSverige,totalt respektive i
koncemmoderföretag.förning

lagenandra stycketenligt 2 kap. 17 §Uppgift skall lämnas23. som
uppgiftkontrolluppgiftersjälvdeklaration och1990:325 samt omom
vid byteuppskovsavdrag1993:000uppskovsavdrag enligt lagen avom

bostad.
justeringstidpunktBeslut24. om
justeringsinkomstfördeladoch

juste-lagen 1994:000enligt om
ingångsvärdet för vissaring av

de uppgifteraktier, samt somm.m.
och 16 §§lämnas enligt 15skall

nämndaden lagen.

10
får finnasenligt denna lagtill uppgifter i registerTerminalåtkomst

utsträckning i övrigtiändamål i 1 § och denendast för de angessom
i andra-femte styckena.som anges

uppgiftertillfår ha terminalåtkomstSkattemyndigheten i länet som
uppgifter22 deoch§§, § 1-6, 13, 15, 17i 5 och 6 7 samtavses

dubblettskattsedel.skattsedel ochför utfárdandedärutöver behövs avsom
får vidare haSkattemyndighetenfår vidare haSkattemyndigheten

uppgiftertillterminalåtkomsttill uppgifterterminalâtkomst somsom
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i 7 §7, 10-12, 18,14, 16, i 7 § 10-12. 14, 16, 18,avses avses
20, 21 och hänför sig23 och 20, 21, 23 och 24 och hänförsom som
till länet eller gäller skattskyldig sig till ellerlänet gäller skattskyl-

beskattas i länet. dig beskattas i länet.som som
Riksskatteverket får ha Riksskatteverket får hater- ter-

minalåtkomst till uppgifter uppgifterminalåtkomst tillsom som
i 5 och 6 §§ 7 § l-18, i och 65 §§ 7 § l-l8,samt samtavses avses

20-23. 20-24.
Kronofogdemyndighet får ha terminalåtkomst till det centrala skat-

teregistret i fråga uppgifter enligt och 65 7 § 3 och 4.samtom
Kronofogdemyndighet i det län där mål registrerat för exekutivaärett
åtgärder får vidare ha sådan terminalåtkomst i fråga uppgifter enligtom
7 § 12 13. Terminalâtkomsten får registreradoch den äravse som

gäldenär kronofogdemyndighet gäldenärenhos eller make till ellersom
sambeskattas gäldenären. frågamed I uppgifter enligt 7 §annan som om

får terminalåtkomsten1 också den delägare i fåmansföretagäravse som
där någon i meningentredje delägare.ärsom avses

13
Om inte i andra eller tredje sådana uppgifterstycket skallsägsannat

i register enligt denna lag hänför sig till viss beskattningsperiodsom
frångallras sju år gått utgången det kalenderår under vilketnär av

perioden gick ut.
Uppgifter i 5 med undantag de i första stycket 6som avses av

7 § med undantag uppgifter beslut återkallelse skattsedelav om om av
preliminär F-skatt och 7 § 23, med undantag uppgiftav om upp-

i i i iskovsavdrag enligt lagen 1993:1469 om uppskovsvavdrag vidibyte av
bostad, får efter utgångenbevaras den tid i förstaäven av som anges
stycket. uppgifterDetsamma gäller om

för make och, samtaxering sker medpersonnummer om annan
för denne,person, personnummer

2. beslut beskattning, dock inte skälen för beslutet,om
3. huruvida taxering förenklad självdeklarationgrundas eller enbart
på kontrolluppgift inkomst kapital,om av

antal perioder trettio dagar för vilka skattskyldige4. den uppburitom
inkomst enligt sjömansskatt,beskattas lagen 1958:295som om
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ingående och utgåendeingående och utgående 5.5. mer-mer-
in- värdeskatt särskilt in-värdeskatt särskilt samtsamt

redovis-vesteringsavdrag redovis- vesteringsavdrag ochoch
redovis-vid redovis- ningsperiodens längd vidningsperiodens längd

ning mervärdeskatt,mervärdeskatt.ning av av
beslut i § 24 och7som anges

16utdelning i § lagenavsessom
1994:000 justeringom av
ingángsvärdet för vissa aktier;
m.m.

får efter utgångenUppgift revision bevaras under högst tio år avom
det år under vilket revisionen avslutades.

får föreskrifter förlängd bevaringstid förRegeringen meddela om
uppgifter i första eller tredje stycket.som avses

kraftDenna lag träder i den juli 1994.l

Lagen 1983:143.omtryckt
zSenastelydelse 1993:903.
3Senastelydelse 1993:1473.
Senaste lydelse 1993:1473.
5Senastelydelse 1993:1473.
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6 tillFörslag
Lag ändring i lagen 1986:468 avräkning utländskom om av
skatt

föreskrivsHärigenom § lagen 1986:468 avräkning7att om av
följande lydelse.utländsk skatt skall ha

Nu varande lydelse Föreslagen lydelse

§7
Vid beräkning den inkomstskatt hänförstatliga sig till deav som

inkomsternautländska skall den del den statliga inkomstskattenav som
hänför sig till de förvärvsinkomstema inkomstutländska tjänst ochav
näringsverksamhet respektive den del hänför sig till de utländskasom
kapitalinkomstema inkomst kapital beräknas för sig. statligaDenav var
respektive kommunala inkomstskatt tillhänför sig de utländskasom
förvärvsinkomstema intäkterna efter avdrag för kostnader skall anses

så del den skattskyldiges hela statliga respektive kom-utgöra stor av
munala inkomstskatt på förvärvsinkomst, beräknad avräkning,utan som
dessa inkomster den skattskyldiges sammanlagda förvärvs-utgör av

förvärvskällorolika före allmänna Sammanräknadinkomst avdragav
förvärvsinkomst. i tillämpliga vidMotsvarande gäller delar beräkning av
den del den statliga inkomstskatten hänför sig till de utländskaav som
kapitalinkomstema.

tillämpningen förstaVid stycket skall, i defall då skattskyldigav
erhållit skattereduktion enligt 2 § uppbördslagen 1953:272,4 mom.
sådan reduktion ha skett från statlig inkomstskatt, kommunalanses
inkomstskatt.skogsvårdsavgift respektive statlig fastighetsskatt med så

det sammanlagdadel reduktionen respektive skatt utgörstor av som av
nämnda skatter före sådan reduktion. Om skattskyldig harbeloppet attav

fastighetsskatt såväl fastighet i för privatbostaderlägga för Sverige som
statlig fastighetsskatt förstai utlandet skall reduktionen enligtav

fastighetsskattha från statlig hänför sig tillmeningen skettanses som
i utlandet så del den statliga fastighetsskattenprivatbostad med stor som

beloppet statligpå privatbostad i utlandet det sammanlagdautgör av av
fastighetsskatt före sådan reduktion.

enligt lagen 1990:661de fall då skattskyldig 2§ 5I om av-
pensionsmedel betala avkastningsskattkastningsskatt på har tasatt som

förstaenligt bestämmelsernai 3 §skatteunderlag beräknasut som
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beräkningengälla. Vidskall följandefemte styckena lagoch avsamma
statligastycket denenligt förstaskall, vid bestämmandespärrbeloppet av

sådanutländska inkomsterna,hänför sig till deinkomstskatt som
inkomstskatt på förvärvsinkomst.med statligavkastningsskatt jämställas

alltidSpärrbeloppet skall anse
till minst kronor.uppgå 100

juliträder i kraft den 1 1994.Denna lag

Senaste lydelse 1993:943.
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7 Förslag till
Lag ändring i lagen 1990:325 självdeklaration ochom om
kontrolluppgifter

Härigenom föreskrivs i fråga lagen 1990:325 självdeklara-om om
tioner och kontrolluppgifter

dels 3 kap. 27 § skall ha följande lydelse,att
dels det i lagen skall införas paragraf 3 kap. 27 b §att en ny av

följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3 kap.
§27

Kontrolluppgift utdelning och innehav skall lämnasom av
den utbetalt utdelning på aktie i svenskt.aktiebolag ärsom som

avstämningsbolag enligt 3 kap. § aktiebolagslagen8 1975:1385, 3 kap.
8 § försäkringsrörelselagen 1982:713 eller 3 kap. bankak-8 §
tiebolagslagen 1987:618,

förvaringsinstitut2. i l § lagen 1990:1114 värde-som avses om
pappersfonder och utbetalt utdelning andel i svensk värdepappers-som
fond,

fondbolag i § lagen värdepappersfonder1 ochsom avses om som
förvaltar svensk värdepappersfond,

4. den utbetalt utdelning från utländsk juridisksom person, om
utdelningen utbetalts Värdepapperscentralen VPC Aktiebolagsgenom
försorg.

5. valutahandlare och värdepappersinstitut hos vilka fond-utländskt
eller rättighet eller skyldighet anknyter till sådant fondpapperpapper som

förvaras i depå eller kontoförs.
Kontrolluppgift skall lämnas för

fysiska eller juridisk fysiska eller juridiskperson person
i fall i första berättigad lyfta utdel-är attsom, som avses som

stycket 3 utdelningen inte ning för del vid utdel-ärom egen
skattefri enligt punkt 2 anvis- ningstillfállet.a av
ningarna till 22 § kom-
munalskattelagen 1928:370 eller
3 § 1 lagen 1947:576mom. om
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

statlig inkomstskatt i fallsamt som
i första stycket och4 äravses

berättigad lyfta utdelning föratt
del vid utdelningstillfállet.egen

b fysisk hos den uppgiftsskyldige varit antecknadperson som som
innehavare aktie eller andel i värdepappersfond eller utländsk juridiskav

eller utländsk aktie eller utländskt värdepapper.annatperson
Kontrolluppgift enligt andra Kontrolluppgift enligt andra

stycket skall utbetald stycket skall utbetaldta taa upp a upp
utdelning till den del den skat- utdelning till den del den skat-är är
tepliktig och avdragen preliminär- tepliktig och avdragen preliminär-
skatt. Kontrolluppgift enligt andra skatt. Kontrolluppgift utdel-om
stycket skallb innehavet vid ning i lagen 1994:000ta upp som avses
årets utgång. beskattning viss vidareut-om av

delning skall också utländskta upp
källskatt belöper på utdel-som
ningen. Sådan kontrolluppgift skall
lämnas utdelningen under-även om
stiger 300 kronor. Kontrolluppgift
enligt andra stycket b skall ta upp
innehavet vid årets utgång.

Uppgiftsskyldighet enligt denna paragraf föreligger inte för tillgångar
pensionssparkonto för utdelningeller på sådana tillgångar.

b27 §
Avstämningsbolag skall, i sam-

band med underlag utbetal-föratt
ning utdelning lämnas, tillav
Värdepapperscentralen Ak-VPC
tiebolag lämna uppgift hur storom
del lämnad utdelning ärav som
skattepliktig enligt lagen
1994:000 beskattning vissom av
vidareutdelning. det skattepliktigaI
utdelningsbeloppet skall in-även
räknas sådant belopp isom avses
4 §samma lag. Uppgift ocksåskall
lämnas utländsk källskattom som
belöper på denna del utdel-av
ningen.

VPC skall till den isnarast som
aktiebok registrerad förval-är som
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

lämna de uppgijtertare som anges
förstai stycket.
Andra företag skall i samband

med utbetalningen utdelningenav
lämna i första stycket angivna
uppgifter till aktie- eller an-
delsägare utdelningen.mottarsom
Företaget skall lämna kon-även
trolluppgift avseende dessa
uppgifter för utdel-mottagaren av
ningen.

Denna lag träder i kraft juliden 1994 och tillämpas första1 gången vid
1995 års taxering.

l Senaste 1993:1564.lydelse
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Bakgrundl

i företagsbe-beslut ändringarRiksdagen fattade under hösten 1993 om
januarii kraft den199394:108 och 110 1skattningen rskr. trättsom

Ändringarna innebär bl.a. dubbelbe-m.fl..1994 SFS 1993:1541 att
avskaffatsharutdelade bolagsinkomsterskattningen attgenomav

frågafrån skattskyldighet hos Iutdelningar undantagits mottagaren. om
lindrats. Vidbolagsinkomster dubbelbeskattningenkvarhállna har

till beskattning.aktier halva vinstenavyttring tas uppav
för behandling kvarhållna bolagsinkomsteralternativ lösning ärEn av

KvarhållenJustering lngångsvärdet medden s.k. JlK-metoden av
aktie ökas medanskaffningsvärdet förinkomst, går ut attsom en

från beskattning hoshärigenomsådana inkomster. Dessa undantas
aktieägaren vid avyttring aktien.aven

utred-regeringen under handUnder propositionsarbetet uppdrog
aktier.ningen JlK-metoden i första hand för onoteradeutarbetaatt

föreavsikten lämna förslagUtredningen började arbetet med att ett
emellertid svårareutgången år 1993. Arbetet visade sig än somav

förslag inom denna tid.förutsetts, varför det inte gick lämnaatt ett
förslaggrunddragen i kommandestället presenterade utredningenl ett

Syftet medtill regeringen 21 december 1993.i skrivelse denen
.för före utgångenregeringen underlag denskrivelsen attatt ett avgevar

1993 till riksdagen förslagår skulle lämna meddelande.kunna att varom
frågor gällde vissavänta; lskrivelsen även nâgra andra Detatt togs upp.

medfrågor anknytning för fåmansföretag i 3 § 12till reglerna mom.
fråga1947:576 inkomstskatL-Sllq-statliglagen samt omom

utländskaochutdelning juridiskavissa aktier andelar i personer.
skrivelse skr. 199394:132l till riksdagen den 22 december 1993en

ändringar i kapitalbeskatt-lämnade regeringen meddelande deattom
januariaktualiserat gälla fr.o.m. den 1ningen utredningen bordesom

förskattefriheten1994. skrivelsen begränsningI äventogs avupp en
utdelningsinkomster 1994.under år

modell utarbetasl betänkandet föreslås JlK-metoden enligtatt en som
onoterade aktier. Vidareutredningen införs för allmänt talat tasav - -
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juridiskautländskaandelar ivissa aktier ochfrågan utdelningomupp
hänseende,iberörs endastSILReglerna i 3 § 12 ettmom.personer.

regler.och dessaJIK-metodennämligen samspelet mellan
regeringensfrågorna iövrigaerfarit deEnligt utredningenvad tas

Finansdepartementetinompromemoria utarbetasskrivelse i somupp en
promemorianfebruari 1994. lmittenlämnas ioch avsom avses

skattefriheten förbegränsninghurbehandlas bl.a. frågan avenom
JlK-metoden.medskall koordinerasår 1994utdelningsinkomster under
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IK-metoden2 J

2.1 Inledning

sinutredningensitt förra betänkande, SOU 1993:29,l somangav
frånuppfattning aktiebolagens inkomster borde undantasprincipiella att

ieller hålls kvaroberoende de delasbeskattning i ägarledet utomav
översiktligt modell för undan-bolaget. Utredningen presenterade en

IK-metoden.från aktievinstbeskattning, Jkvarhâllna inkomstertagande av
iaktievinstbeskattning införtsfrån den metod förModellen utgick som

ingángsvärdetRISK-metoden. PrincipenNorge fr.o.m. âr 1992 är att
i efter skattför i justeras med inkomsten bolagetaktierna bolagett

Justeringen medför vinst vid avyttringminskad med utdelning. att av en
beskattning.aktie kvarhállen inkomst undantas frånmotsvararsom

avskaffande beskattningenståndpunktUtredningens att ett av avvar
beskattningtill JIK-metoden förutdelningsinkomster bör kopplas av

relativtJIK-metoden ansågsaktievinster. Med hänsyn bl.a. till att
internationellt oprövad fann utredningenkomplicerad och den är attatt

praktiska erfarenheter vunnits tillämp-den inte borde införas förrän av
iningen i Utredningen föreslogRISK-metoden Norge. ettatt manav

hälftenförsta dubbelbeskattningen undantaskulle lätta attsteg avgenom
aktievinster från beskattning.utdelningsinkomster och

utdelningsinkomster heltföreslog regeringenI 199394:50 attprop.
aktievinster utred-fråga föreslogsundantas från beskattning. I attom

fattat beslut enligt förslagenförslag genomförs. Riksdagen harningens
i propositionen och SkU16, rskr. 199394:108 ochbet. 199394:SkU15
110, i det följande tillSFS 1993:1541 m.fl.. Utredningen refererar

utdelningsinkomsterenligt riksdagsbeslutet för beskattningsystemet av
ibenämningen%-systemet. Procentalet 12,5och aktievinster 0 12,5som

aktievinstfaktiska skattesats efter vilkenhar valts grund denatt enav
fysisk eller dödsboi dess helhet kan beskattas hos ärsägas ettpersonen

från beskattning.vinsten undantas12,5 % med hänsyn till halvaatt



1994:13SOUJIK-metoden56

harutdelningsinkomsterförskattefrihetfullständigbeslutetGenom om
utredningenharredanSom nämntskommit i läge.JIK-frågan annatett

frågantagitregeringenuppdrag nytt.uppav

införasJIK-metodenBör2.2

beroendeolikabehandlasbolagsinkomstmedför%-systemetO 2,5l att en
undantasfalletdetdelas lelleri bolagethålls kvarden ut. senareom

beskattningfallet skerförraägarledet. I detbeskattning ifråninkomsten
viduppkommerden vinsthälftenägarledeti enatt somavgenom

intäktbeskattashållits kvarinkomstenaktieavyttring grund att somav
skattepliktigasjättedelar denfemtaxering1995 årskapital. Vid tas avav

faktisk skattesatsvilketintäktaktievinstdelen ger ensomuppenav
inkomsterutdeladeinte endastJlK-metoden kommer utanMed%.25

delasprincip kanibeskattade inkomster attutkvarhållnaäven som
beträffandebeslutkanHärigenomägarledet.ifrån skattundantas

grunderekonomiskafattasresultat utanbolagensdispositioner rentav
tillbidrarbeskattningen. Dettavideffekterhänsynstagande till en

produktionsresurserna.allokeringeffektivare av
delaincitamentönskvärdaickesåledes utatt%-systemet12,50 ger

aktieavyttring.vidandraledsbeskattningundvikaförbolagsinkomster att
överlåtelseinförblir dettidigaredelatsvinstmedel inteallaHar avut en

kvarhållnapåbolagetskattemässigt lönsamt tömmai bolagaktierna attett
bolagetlåtasituationervissaibli lönsamtDet kan attinkomster. även

Med JIK-bolaget.föri ställetdettaöverlåtaochinkråmetdela ut
incitament.sådanaförsvinnermetoden

ochför fysiska%12,5skattesatsendenfaktiskamedSyftet personer
schablonmässigt%-systemet12,5 äraktievinster i 0fördödsbon att

aktieavyttring,viderhållasskallIK-metodenmed Jresultat ensomsamma
kvarhållenaktievinstdelskattefrihet för den motsvarasdvs. avsomav en

resterande del. det% för Iefter 25beskattningochi bolagetinkomst
likavinsten tillresultat endast ärgivetvis dettaerhållsfalletkonkreta om

ihållits kvarinkomsterpådel beror attdelar sammansatt somav en
värdestegring ellerorealiseradgrund isinhardelochbolaget somen

i bolaget.förväntningsvinst
efterkommer strävavisst bolagenhållas för attkan attDet anpassaatt

riktningeni den%-systemet12,5efter O attutdelningspolitiksin
delas I frågautsträckningmöjligai ut.inkomster störstauppkomna om
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hindraaffärsmässiga skälaktier torde oftamed börsnoteradebolag en
förtorde reglernaanpassning. Vad gäller fåmansbolaglångtgående

hindrai viss utsträckningfåmansföretag i SIL3 § 12 en anpass-mom.
motverkande effekter.sådanaBeträffande övriga företag saknasning.

i mångafullständig anpassning skeMed all sannolikhet kommer atten
mån detta skapardelas deni bolagen Ifall hela inkomsten ut.attgenom

tillgodosesofta kunnaföretaget torde detkapitalbehov hos attett genom
utdelningmotsvarande erhållenmedel till bolagetaktieägarna skjuter till

höjerSådana tillskottaktieägartillskott.i form ovillkorliga an-av
skaffningsvärdet för aktierna.

reavinster aktier i bolag%-systemet kommerI 012,5 anpassatsom
sin grund iuteslutande hasin utdelningspolitik det nämnda sättet att

Sådanaförväntningsvinster i bolaget.värdestegring ochorealiserad
eftersträva-efter denfall inte beskattassåledes i dessavinster kommer att

efter faktisk skattesats%faktiska på 25de skattesatsen utan en
Även anpassningviss inte fullständigfall, där12,5 %. i andra menen

aktievinsterslagetkommer det nämndautdelningspolitiken skett, avav
%.understiger 25efter faktisk skattesatsbeskattasatt somen

effektersyftar till motverkafinns regell 0l2,5 %-systemet atten som
företag inneharicke börsnoteradesiktedetta slag. Regeln tar somav

intäkti sådant företagavyttring aktierhyresfastighet. Vid ett tas somav
värdetaktiernavinst påhela den del mot avsom svararupp av en

tillgångar isamtligaförhållande till värdetfastighetsinnehavet i av
till delmedför problemeträckviddföretaget. begränsadeRegelns storatt

hänförlig till inkomsterintevärdestegring på aktierkvarstår är attsom-
mycketnaturligtvis bero på änhållits bolaget kankvar i attannat en

i värde.innehar stigithyresfastighet bolagetsom
utdel-skattefrihet förmedutgångspunktUtredningens är att systemet

talar föri föregåendefast. anförts detningsinkomster ligger Det attsom
legitimitetsskäl bör kom-ocheffektivitets-, rättvise-detta system av

avsnittallmänt talat jfr 2.3såvitt gällerJIK-metodenpletteras med --
börsnoterade.aktier inte ärsom

införasJlK-metoden börfråganfinns anledning härDet att ta upp om
förföregående talaranförts i detaktier.för börsnoterade Detäven som

ofta tordenoteringentill de restriktionerså ske. Med hänsynböratt som
%-systemetanpassning till 0l2,5 ärmedföra för möjlighet tillbolagens

Vidarei fall.inte lika starka detta ärför JIK-metodendock skälen
följande beakta.att
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tillinte till kvarhållen inkomst i utländska dotterbolagOm hänsyn tas
anskaffningsvärdet för aktiernasvenskt aktiebolag vid justeringenett av

dotterbolag ii det svenska bolaget kommer svenska koncerner med
förhållande till koncernerutlandet diskrimineras i svenskaatt som

ibedriver verksamhet endast i Sverige eller bedriver verksamhetsom
givetvisfilial. sådant hänsynstagande måsteutlandet Regler ettgenom om

fall rimligtutformas sådant de rättvisande eller isätt vartett att ettger
och så möjligheter till missbruk inte uppkommer.resultat att

Uppgiften komplicerade frågorfinna lösning problemetatt en reser
haftutredningen tid stått till förfogande inte harunder densom som

uppenbarttillräckligt. framstår intemöjlighet analysera Det attatt som
Enligtfinna lösning godtagbar.det kommer ärattatt en som

tillställningstagandeutredningens uppfattning bör avvakta med ettman
aktier tills fråganfrågan JIK-metoden bör införas för börsnoteradeom

utländska kunnat genomlysas.dotterbolagom
ställning huruvida fråganDet ankommer regeringen tillatt ta om

vidare ochIK-metoden införas för börsnoterade aktier skall utredasJ bör
fall Utredningen diskuterar ii vilka former det i så skall ske. ett senare

särskilda aktualiseras för sådana aktier läggeravsnitt lösningar mensom
lagförslag avsnitt 2.12.inte fram något

visar sig IK-metoden intemöjligt utfall således det JEtt är att attsenare
härtillaktier. Fråga uppkommer med hänsynlämpar sig för börsnoterade

för aktievinstbeskattning,sikt möjligt med dubbladet är systernom
för%-systemet börsnoterade aktier och JIK-systemet0 12,5 för

aktier.onoterade
falltillfredsställande lösning för detUtredningen sig ha funnitanser en

avsnitt 2.7.aktie slaget till det andrabyter karaktär från detatt enaen
skattemässigalösning inte i sig medföraKaraktärsbyten börmed denna

inteskattskyldiga. Utredningen kanfördelar eller nackdelar för de attse
skattearbitragetill systematisktskulle möjlighetdubbelt öppnaett system

denemellertid sig förUtredningen måstesätt. attannat reservera
under tid till förfogande inte haft möjlighetden stått att penetrerasom

fråga tillräckligt för säker bedömning.denna kunna göraatt en
likformighet rättvisafråga från synpunkter ochEn detärannan avom

börsnoteradegodtagbart olika gäller för onoteradereglerär att resp.
aktier. fråga följande. 12,5 %-systemetUtredningens denna 0ärsyn
och effekter för aktier.JlK-metoden olika slag Detta ärger resp. av

%-systemet i sig får emellertidsjälvfallet inte önskvärt. Redan O 12,5
slag beroende påpraktiken upphov till skillnaderiantas sammage av
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sin utdel-isig tillmöjligheterskildabolagens systemetatt anpassa
skattebelastningskillnader ifår dehärtillningspolitik. Med hänsyn

medförskildaaktierbörsnoteradeonoterade ochmellan system ansessom
synpunktema.diskuteradefrån degodtagbara nu

i fråganföljande slutsatsersammanfattningsvisUtredningen drar om
aktier.för onoteradeinförasJlK-metoden bör

kunnattill förfogandetid ståttunder denUtredningen har inte som
intebörsnoterade aktier. Detför ärsigIK-metoden lämparklarlägga Jom

införs förJIK-metoden intefallför detheller klarlagt attatt senare-
kansiktJIK-metoden%-systemet ochnoterade aktier O 12,5-

eller andraarbitragemöjlighetervarandratillämpas vid sidan utan attav
aktierinförs för onoteradeIK-metodenuppkommer. Om Jolägenheter nu

sigvisakommadet kanrisk förföreligger därför viss attatt senareen
behållas.metoden inte böratt

ochonoteradevad gällerJIK-metoden bådeskäl talarEtt motsom
komplexi-ökarutsträckningi betydandeaktier metodennoterade är att

beskattning aktievinster.föriteten systemet av
kanJIK-metodentill förmån förföregåendeanförts i detDe skäl som

aktievinstbeskatt-teoretiskt riktigsammanfattas med metodenatt enger
skälutdelningsinkomster. Dessa ärskattefrihet förning medi ett system

aktierfråga onoteradestarka iuppfattning såenligt utredningens attom
riktning.iskäl talardebör införasmetoden motsatttrots somnu

onoterade aktier.metoden införs försåledesUtredningen föreslår att
utformningförslagframi det följandeUtredningen lägger ett avom

tillinte hänsynförslagEnligt dettaonoterade aktier.förJlK-metoden tas
svenska bolagdotterbolag. Detinkomst i utländskakvarhållen som

låtamedför kanJIK-metodenerhålla resultatönskar ettsomsamma
lämpligtså befinnsochall sin inkomstutlandet deladotterbolag i ut om

ovillkorligtutdelningen i formmotsvarandeskjuta tillbaka medel av
sådanthinder förliknandeAffärsmässiga elleraktieägartillskott. ett

medförfarandet förenatföreligga. Vidare kanförfarande kan dock vara
inte kan räknasutdelningenform källskatt påkostnader i motavsomav

kapitaltillskottet.e.d. påskatt och stämpelskattsvensk

JIK-metodenomfattasbörAktier2.3 avm.m. som

lagenjanuari 1993. Dendenbörslagstiftning trädde i kraft 1En nyany
auk-anvisar tvåclearingverksamhetoch1992:543 börs-om
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torisationsformer för företag bedriver verksamhet i syfte attsom
åstadkomma regelbunden handel med finansiella instrument, nämligen
börs och auktoriserad marknadsplats.

lnregistrering fondpapper kan ske endast vid För in-av
Ävenregistrerade fondpapper vissaställs särskilda krav. andra aktier än

sådana inregistrerats får och handlas vid börs. Enligt vadnoterassom
i förarbetena till den nämnda lagen torde den huvudsakligasom anges

skillnaden mellan inregistrerade och icke inregistrerade fondpapper
komma storleken företaget fondpapperen ochatt gett utavse som
spridningen dessa 199192:ll3 s.103.prop.av

frågaI förutsättningarna för fondpappernotering vid auk-om av
toriserad marknadsplats anförs följande i den nämnda propositionen
s. 110. Generellt bör något lägre förkrav notering vid börsänsett
kunna i fråga exempelvis spridning och likviditet. Dettaaccepteras om
kan aktuellt för bolaglokala och medelstora företagt.ex.vara som
önskar marknadsnotering aktier eller andra fondpapper deen av som ger

För prövningen marknadsplatsen själv. I samband med ansökanut. svarar
auktorisation marknadsplats bör redovisas vilka kravom som som

företaget tillämpa.attavser
För närvarande förekommer ingen notering aktier auktoriseradpåav

marknadsplats. Med hänsyn till det framstår oklart vilka villkoratt som
kan komma gälla för framtida godkännanden för sådan noteringattsom

bör JIK-metoden omfatta aktier kan komma på auk-att noterassom
toriserad marknadsplats.

kan förekommaDet aktier visst slag i bolag börs-äratt ett ettav
noterade inte andra. I sådant fall bör bl.a. enkelhetsskäl JIK-ettmen av
metoden inte tillämpas på några aktier i bolaget.

Så långt föreslås sammanfattningsvis JIK-metoden tillämpaspåskallatt- r
aktier i svenskt aktiebolag inte några noteradeaktier i bolaget ärett om

svensk börs. Förslaget innebär i dagsläget aktier aktieri bolagatt vars
någon A-, GIC- eller O-listoma på Stockholms fondbörsnoteras av

inte skall omfattas JIK-metoden. gällerDetta vissa aktier iävenav om
bolaget noterade inte andra.är men

Till onoterade aktier hör typiskt aktier i dotterbolagävensettgruppen
till bolag aktier noterade. Aktier i sådana dotterbolagär börvars
behandlas pâ aktierna i moderbolaget och således intesättsamma som
omfattas JIK-metoden.av

Aktier innehas handelsbolag omfattas inte 0 12,5 %-som av av
Utdelning på sådana aktier beskattas således liksom helasystemet.
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reavinsten vid avyttring. Med hänsyn härtill bör aktier innehasen som
handelsbolag inte omfattas JIK-metoden.av av

Aktier i bolag för vilka inkomstberäkningen sker schablonmässigt
lämpar sig inte för JlK-metoden. Med hänsyn härtill bör aktier i bostads-
aktiebolag och livförsäkringföretag inte omfattas metoden.av

Aktier innehas värdepappersfonder och investmentföretag samtsom av
aktier i investmentföretag normalt börsnoterade.är Frågor sådanarörande
aktier bör inte i det föreliggandeprövas arbetet inriktat påärnu som
onoterade aktier. I den mån onoterade aktier detta förekommerslagav
bör de således tills vidare inte omfattas JlK-metoden.av

En aktie kan ha karaktär lagertillgång i skattehänseende tvåav
grunder. För förstadet kan aktie substitut för fastighetutgöra elleren en
liknande tillgång skulle lagertillgáng i byggnadsrörelseutgöra ellersom
handel med fastigheter den innehafts direkt den skattskyldige. Förom av
det andra kan aktie varulager i penningrörelse, försäkrings-utgöraen
rörelse eller handel med värdepapper.

Utdelning på lageraktie intäkt näringsverksamhetutgör oberoendeen av
aktien innehas aktiebolag eller fysisk Detta gällerettav om av en person.

både enligt gällande och 0 12,5 %-systemet. Detsamma gäller vinsträtt
sådan aktie. Vinst skall till beskattning i sin helhet enligttasen upp

0 %-systemet.12,5
Regleringen i O 12,5 %-systemet torde ha sin förklaring i föränd-att

ringar i det bokförda värdet lageraktie påverkar det skattemässigaen
resultatet. En utdelningsinkomst kan grund detta i vissa fallav
medföra till avdrag för nedskrivning aktien.rätt värdet på Enen av

förklaring torde vinst vid avyttring aktieattannan vara en av en som
substitut förutgör lagerfastighet böra beskattas fulltansetts ut.en

En reglerna för lageraktieröversyn torde komma beröra frågorattav
bl.a. sambandet redovisningmellan beskattningoch och faller utanförom

för arbetet med JIK-metoden. Med hänsyn härtill bör lageraktierramen
i fall tills vidare inte omfattas JIK-metoden. Det kan nämnasvan attav
sambandet mellan redovisning och beskattning skall Redovis-tas upp av
ningskommittén Ju 1991:07, Dir 1991:71 och 1992:19.

Slutsatsen lageraktier i fallär tills vidare inte bör omfattasatt vart av
JlK-metoden.

Andelar i ekonomiska föreningar behandlas aktier i reavinsthän-som
seende och bör därför omfattas JIK-metoden under de förutsättningarav

gäller för aktier. Undantag bör dock för andelar i sådanagörassom
ekonomiska föreningar kooperativa iär attsom anse som
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grundföreningar nämligen påkooperativa kanskattehänseende. Andelar i
för in-gäller inte överlåtas ändet krav öppenhet annatsomav

tillämpainte motiverat JIK-detMed hänsyn härtillsatsvärdet. attsynes
fortsatta framställningenl deni sådana föreningar.metoden andelar

och aktiebolag.aktiertalas för enkelhets skull endast om
%omfattas JIK-metoden 25för aktier ärEftersom skattesatsen som av ,

aktiersådanaterminervinster optioner ochbör även som avser
option eller termingällabörbeskattas efter denna skattesats. Detta om en

del sådana aktier.till någon avser

Kvarhållen inkomst2.4

Bestämmelsernaterminologisk fråga.förstHär skall tas omupp en
övergri-i § finnsuppbyggda så det 24reavinst i systematisktSlL är att

be-i 25-31 §§tillgångsslagen ochför olikapande bestämmelser de
månfår i denEnligt 24 §för tillgångsslag. 1stämmelser mom.resp. -

egendomenomkostnader förfår för allaavdrag skeinte annat anges -
ingångs-erlagd Köpeskillingsåledes föromkonutnadsbeløppet, m.m.
förbätt-förbättring egendomennedlagts påvärdet och för vad avsom

ringskostnad m.m.
I 27 §genomförd i 25-31 §§.terminologi inte konsekventDenna är
Enligtanskaffningsvärde.får drasbenämns det belopp2 som avmom.

införande JIK-viduppfattning det lämpligtutredningens är att ett av
terminologin i 24övergripande27§ anknyta till denmetoden i

o.d. böraktie Köpeskilling,Utgiftema för förvärvet courtageav en --
efterframbelopp kommersåledes benämnas ingångsvärde. Det som

lngångsvärdeNbenämnas justerattillämpning JlK-metodenbörav
SILgenomsnittsmetod regleras i 27 § 2enligtBeloppet den mom.som

omkostnadsbelopp.bör benämnas
ochhållits kvarskall inkomstJusteringen ingångsvärdet avse somav

aktierna i i ökande riktning.påverkat värdet bolagetsåledessom
följandekvarhållen inkomstAllmänt talat bestäms poster:av

beskattningsbar inkomst+
skattefria intäkter+
bolagsskatt-
lämnad utdelning-

avdragsgilla kostnader.-
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beräkningen inkomst så enkelDet angeläget kvarhållen görsär att av
möjligt.som

på svenska aktier typiskaMottagen utdelning och andelar utgör
skattefria intäkter. gäller sådana utländska inkomsterDetsamma ärsom

från beskattning i Sverige. frågaundantagna Det kan t.ex. vara om
utdelning på aktier i utländskt dotterbolag eller inkomst i filial iett en
utlandet. Vidare hälften vinst svensk aktie intekommer av en en som
omfattas övrigtJlK-metoden undantagen från beskattning. Iattav vara
förekommer deskattefria intäkter knappast. Hänsyn bör endast tilltas
nämnda skattefria intäkterna.

I det följande avsnitt 2.11 föreslås fördelad justeringsinkomst föratt
aktierna i dotterbolag skall räknas tillkommande vidpostett som
beräkning justeringsinkomst för moderbolaget. På grund härav börav

från beräk-utdelning tagits dotterbolag inte beaktas videmot ettsom
ningen kvarhållen inkomst.av

l avsnitt 3 föreslås utdelning bolag lämnar och betalasettatt som som
frånmed viss erhållen utdelning från utlandet inte skall undantagenvara
börbeskattning hos Vid beräkning kvarhållen inkomstmottagaren. av

från utlandet.hänsyn inte till sådan utdelningsinkomsttas
När det i det följande talas skattefria intäkter endast sådanaom avses

intäkter enligt skall beaktas vid beräkningendet sagdasom nyss av
ovillkorliga aktieägartillskottkvarhållen inkomst. kanDet nämnas att

höjer ingångsvärdet allmänna reglerpå aktierna enligt oberoende omav
intäktsförsde eller ej.

Det inte motiverat belasta med utredningarsystemetattsynes om
faktiskt betald skatt. Skattekostnaden bör därför beräknas skattesat-som

28 %, multiplicerad med den beskattningsbara inkomsten.sen,
Ett företag kostnader inte avdragsgilla,kan ha allehanda är t.ex.som

för representation. kostnad inte får dras kan ha sådanEn som av
intressen utdelning.anknytning till aktieägares den äratt att anse somen

ingångsvärdet sänkandeDen kommer i så fall påverka det justerade iatt
riktning.

fallI andra bör enkelhetsskäl med undantag hänsyn inte tasettav - -
till kostnader inte avdragsgilla.ärsom

hänför medlemsavgifter, tillUndantaget sig till avdragsgilla t.ex. en
gåvor inte har karaktärarbetsgivarorganisation, och lämnade som av

utdelning. behållna redovisningsmässiga vinstenUtgiftema minskar den
inte onoterade bolagminska den skattepliktiga inkomsten. För attutan att

fysiskavissa andra subjekt,skall i förhållande till t.ex. personergynnas



64 JIK -metoden SOU 1994: 13

och börsnoterade utgifterbolag, bör detta slag påverka det justeradeav
ingångsvärdet i sänkande riktning.

Ett underskott i förvärvskälla beskattningsår avdragspostutgörett en
det följ förlustande beskattningsåret. En minskar således i principnärmast

framtida inkomst och därmed kvarhållen inkomst för vinståret.en
ingångsvärdet därför inte justeras förbör förlust.en

förlust iEn aktiebolag påverkar värdet aktierna ii bolagetett av
negativ riktning. Eftersom förlusten inte medför minskningen av
ingångsvärdet blir, vid avyttring aktierna, säljarens skattepliktigaen av
vinst lägre eller hans förlustavdragsgilla vad den eljest skullestörre än
ha varit. balanseras köparen,Detta bolaget under hansattav om

l innehavstid visar överskott, inte får öka sitt ingångsvärde med dettai den
mån överskottet kvittas underskottet vid inkornstberäkningen.mot

Utredningen föreslår sammanfattningsvis kvarhållen inkomst skallatt
beräknas enligt följande:

%72 beskattningsbar inkomst+ av
skattefria intäkter i det föregående+ angettssom
medlemsavgifter och gåvor inte har karaktär utdelningsom av-
lämnad utdelning.-

det följandel med justeringsinkomsten 72 %avses summan av av
beskattningsbar inkomst skattefria intäkteroch minskad med medlerns-

i avgifter och gåvor inte karaktärhar utdelning. Kvarhållensom av
i inkomst består således justeringsinkomst och lämnadposternaav

utdelning.

Metodiken2.5 för justering ingångsvärdetav

När det gäller metodiken för justering ingångsvärdet skildaärav
synpunkter beakta vad å sidan justeringsinkomstengäller somatt ena
ökar ingångsvärdet i undantagsfallet medlemsavgifterutom att summan av,å och gåvor överstiger % beskattningsbar inkomst72 ochsumman av av
skattefria intäkter och utdelning på aktien minskar ingångsvärdet.som
Utredningen behandlar därför justeringsinkomsten och utdelninglämnad

för sig. Denna uppdelning återkommer i lagförslaget.var
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2.5.1 Justeringsinkomsten

Vid justeringen.av ingångsvärdet skall redan framgått detta normaltsom
ökas med justeringsinkomsten. Utredningen har redan föreslagit att
justeringsinkomsten skall beräknas beskattningsbarsom summan av
inkomst och vissa skattefria intäkter minskad med medlemsavgifter och
gåvor avsnitt 2.4. fråganHär vilken tidpunkt justeringentas upp om per
skall ske. Med denna fråga hänger frågan vilken periodsamman om
justeringsinkomsten skall Vidare frågan hur helamätas över. tas upp om
fördelningsinkomsten för aktiebolag viss tidpunkt skall fördelasett per en

aktierna i bolaget.

Tidpunkten för justering

Enligt aktiebolagslagen 1975:1385 gäller följande. månaderInom sex
efter utgången räkenskapsår skall ordinarie bolagsstämma hållas.ettav
På sådan bolagsstämma fattas beslut bl.a. fastställelse resul-om av
taträkningen och balansräkningen dispositioner beträffandesamt om
bolagets resultat. Beslut i dessa frågor skall anstå till fortsattdock

majoriteten eller minoritetstämma består till minstägareom en som av
tiondel samtliga aktier begär det. Fortsatt skall hållas minststämmaen av
och högst två månader efter den ordinarie stämman.en

Självdeklaration skall lämnas den februari taxeringsåret.15 Omsenast
räkenskapsåret efter föreslutat den 31 augusti året taxeringsåret får dock
självdeklaration lämnas det taxeringsånet.31 Beslutsenast mars om
taxering fattas under november taxeringsåret.senast

frågaI finnsjusteringstidpunkten det flera alternativ. kan liggaDetom
till hands låta justeringennära ske årsskiften. I sådant fallatt per

föreligger två möjligheter. Antingen baseras justeringsinkomsten för ett
viss årsskifte såvitt den däri ingående beskattningsbara inkomstenavser

taxeringen det föregående året eller det år följertaxeringen som
årsskiftet.

fördelEn utgå från Hanteringenmed år föregår årsskiftetdet äratt som
justeringsinkomsten då kan fastställas Justerings-före tidpunkt.dennaatt

inkomsten skulle därmed alltid aktieavyttring.känd vid Nack-vara en
delen justeringsinkomsten vilket iär släpar efter viss mån urholkaratt
effektiviteten i systemet.
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aktie år Juste-exempel illustrerar nackdel. EnEtt denna avyttras
inkomsten i bolaget årbeskattningsbara 1ringsinkomsten baseras den
Köpeskillingenräkenskapsår. påverkasföretaget kalenderårhar somom
hållits kvar i bolaget.inkomst år 2emellertid underäven somav

före avyttringen beskattasför inkomstEftersom justering inte sker denna
ingångsvärde kommer i ställetmotsvarande del vinsten. Köparens attav
emellertid justeringen typisktDiskonteringseffekter medförjusteras. att

säljaren.skulle ha varit förvärd för köparen denmindreär änsett
årsskifte justeringenfrån taxeringen året efter detUtgår avsersomman

känd oberoendejusteringsinkomstenförloras fördelen är näratt avav
Å andra sidan uppkommer inteår aktieavyttring sker.under ett som en

grund eftersläpning.vinstbeskattningenvisadeden avnyss
utgången räkenskapsår.alternativ för justeringstidpunktEtt andra är av
fördelar i förhållande tillemellertid inte ha någraalternativDetta synes

ârsskiften.
sker den tidpunkt då årsredo-tredje alternativ justeringenEtt är att per

alternativvisningen fastställs den ordinarie bolagsstämman. Dettaav
betydande säkerhet inte medinnebär justeringsinkomsten med änatt om

tidpunkt från vilken den gäller.känd bolaget från denvisshet är av
till alternativen.Eftersläpningen i förhållande de andrabegränsas

justeringsinkomsten från denfrågan grad kunskapl denna omom av
Skattemyndighetenfastställstidpunkt den börjar gälla till dess den ärav

beakta.aktier följande Onoteradei fråga onoteradegodtagbar är attom
två har direktallmänhet avtal mellanaktier överlåts i partergenom som

angående justeringavtalen brukar in villkorkontakt med varandra. l tas
på tillträdesdagen avviker frånställningen i bolagetköpeskillingen omav

medför det slutliga utfalletförutsatts. Sådana villkorvad att av ensom
avtalstillfället;vad vid Eninte sällan kan avvika frånavyttring som antas

ingångsvärdet torderörande exakta justeradetillkommande osäkerhet det
avtalabetydelse. Vidare kanhärtill ha begränsadmed hänsyn parterna

fall det belopp varmedjustering köpeskillingen för det attom av
från förväntade.ingångsvärdet justeras avviker det

vid varjeönskvärt aktieägarefråga noterade aktier detl är att enom
omkostnadsbelopp blirfull räkna dettidpunkt kan med säkerhet ut som

följande avsnittframgår i dettillämpligt han aktie. Somavyttrarom en
fullt tillgodoses denönskemål praktiskt2.12 kan detta taget ut om nu

modifiering framgår dettidpunkten med vissdiskuterade som aven
såledesomständigheten tidpunktenväljs. ärnämnda avsnittet Den att



JIK-metoden 67SOU 1994:13

lämplig för aktier införs för sådananoterade JlK-metodenom senare
aktier för väljs för aktier.talar den onoteradeatt nu

tredje bäst.Utredningens slutsats det alternativetär ärsammantaget att

Fördelning justeringsinkomstenav

till i vinst börOm aktierna i aktiebolag har lika andel bolagetsrättett
justeringsinkomsten för varje aktie totala justerings-beräknas densom
inkomsten dividerad med antalet aktier i bolaget.

i justeringsin-Har aktierna olika till andel bolagets vinst börrätt
för varje i princip det belopp varmed värdet påkomsten aktie utgöras av

aktien förändras justeringsinkomsten. beloppskulle grund Dettaav
kan i till utformningenvissa fall svårt beräkna med hänsynattvara av
villkoren för aktiers olika slag till andel i vinsten.rättav

förenade fördelaMed hänsyn till de svårigheter kan med attsom vara
justeringsinkomsten aktierna i vissa fall bör bolagets uppgifter om
fördelningen följas intejusteringsinkomsten aktierna i bolagetav om
särskilda skäl talar för annat.

till viss aktie ochDen andel justeringsinkomsten hänförligärav som en
för aktien eller i undantagsfall drassåledes läggs till ingångsvärdetsom

förfrån lämpligen fördelade justeringsinkomstenvärdet benämns denav
hänförlig tillaktien. justeringsinkomsten i vissa fallDen del ärav som

aktie omfattas JIK-metoden, grund deninte Lex. atten som av av
innehas ingen vid beskattningen.investmentföretag, får betydelseettav

2.5.2 Utdelning

Även olika tidpunkter för justeringen tänkas,i fråga utdelning kanom
utdelningen eller tidpunkten för utdel-årsskiftet efter eller föret.ex.

ningen.
utdelningAntag justering ingångsvärdet för aktie för skeratt perav en

aktienårsskiftet efter för utdelning under det årutdelningen. Justeringen
utdel-kommer då inte hänföras till säljaren, erhållitavyttras att som

ningen, inte justeras hostill köparen. Genom ingångsvärdetutan att
säljaren avyttring medförakan utdelning föregår atten enen som
avdragsgill motsvarande vinstaktieförlust hos säljaren. Enuppkommer

aktien. Nuvärdet skattenuppkommer för köparen dennenär avyttrar av
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Ärvinsten skulle ofta lägre värdet förlustavdraget.dock änvara av
köparen subjekt inte beskattas för aktievinster, livför-ett t.ex. ettsom
säkringsbolag förlusteneller utländskt subjekt, balanseras över-ett
huvudtaget inte någon framtida aktievinst. Med till det anfördahänsynav
bör justering inte årsskiftet efter utdelningen.ske per

i stället justering årsskiftet föreAntag sker utdelningen. Enatt per
utdelning under år aktie kommer då hänföras tilldet avyttras atten
säljaren oberoende det denne eller köparen erhållerärav om som
utdelningen. Om till bolag med fonderade vinstmedelägare etten

aktierna i skattemässiga vinst höjasbolaget kommer hansavyttrar att om
köparen låter dela vinstmedlen till Samtidigt erhållersig. köparenut en
skattemässig förlust han i sin aktierna efter utdelningen.tur avyttrarom
Justering bör således inte heller ske årsskiftet före utdelningen.per

Om justering för utdelning sker tidpunkten för utdelningen ochper
hänförs till den utdelningenhar till på grund aktieinnehavrättsom av
uppkommer inte nackdelar detta slag. Utredningen förordar dennaav
lösning.

Enligt reglerna i aktiebolagslagen beslutas utdelning bolagsstämma.
bolag medl noterade aktier fattas utdelningsbeslut ordinarienonnalt

I andra bolag torde det förekomma beslutstämma. utdelning fattasatt om
praktiken förekommerI det utdelningäven stämma. ävenextra att

formlöst, formlämnas i s.k. förtäckt utdelning. påEtt exempelt.ex. av
sådan utdelning köpeskillingen vid förvärv tillgång frånär att av en
bolaget understiger marknadsvärdet.

Justering för utdelning bör alla slag utbetalningar och andraavse av
värdeöverföringar har karaktär utdelning.som av

Om utdelning redan justeringen hänförassker bör till dennämntssom
har till utdelning grund aktieinnehav. formuleringenrätt Isom av

justeringenligger bör hänföras till aktieägaren denne harävenatt om
överlåtit till utdelning.rätten

Om utdelning i strid reglerna i aktiebolagslagen kanskett mot
bli skyldig återbära vad han uppburit. I sådant fall börmottagaren att en

uppjustering ingångsvärdet för aktier i bolaget ske tidpunktenhansav per
för återbäringen.

. Enligt aktiebolagslagen kan utbetalning till aktieägarna ske utom-
utdelning utbetalning vid nedsättning aktiekapitaletgenom genom av-

reservfonden utskiftningeller och vid bolagets likvidation.genom
Nedsättning kan skeaktiekapitalet inlösen aktier ellerav genom av



69JIK-metodenSOU 1994: 13

aktier i bolagetbeloppet för samtliganedsättning det nominellaav
nedstämpling.

nedstämplingföljande. Utbetalning vidEnligt %-systemet gäller0 12,5
Ävenavyttring.aktie behandlashänförs till utdelning. Inlösen somav
dockvinstavyttring. Därvid uppkommande ärlikvidation anses som

fåmansföretag.skattefri inte frågadet är ettomom
principIskattepliktig i JIK-systemet.Likvidationsvinst bör vara

vidaktiesådana vinster i Omvisserligen inteuppkommer systemet. en
med värdehar gått in iövergången till JIK-systemet systemet ett som

vinst uppkommabeskattade kapitalet kan emellertidunderstiger det en
beskattatsEftersom beloppet skulle hatillämpning JlK-metoden.vid av

med likvidationutdelning sambandskettutbetalningen utangenomom
likvidationsvinsten beskattas.bör även

i sammandrag2.6 JIK-metoden

föregåendesammanfattas vad anförts i detdetta avsnittI omsom
ochjusteringsinkomstför aktie medjustering ingångsvärdet enav
s.k.samverkar med denhur JlK-metodenutdelning. Vidare visas

utredningenvadFramställningen kompletteras medgenomsnittsmetoden.
uppgiftsskyldighetgälla i frågai huvudsak bör om m.m.anser

aktie får säljaren till ingångsvärdet an-Vid avyttring av en
undantagsfall draterminologi lägga iskaffningsvärdet enligt gällandenu

justeringstidpunkteravseende defördelade justeringsinkomster överifrån
utdelning aktien.Från ingångsvärdet drasvilka han innehaft aktien.

justeratfram efter dessa justeringar benämnsDet belopp kommersom
ingångsvärde.

första stycket SIL,regleras i 27 § 2Genomsnittsmetoden, mom.som
genomsnittligadetanskaffningsvärde för aktieinnebär att ansesensom

denslag ochför samtliga aktieranskaffningsvärdet sort somav samma
anskaffningsvärdet beräknasgenomsnittligaaktien. Detavyttrade

inträffademed hänsyn tillanskaffningsutgifter ochfaktiskagrundval av
förändringar beträffande innehavet.

aktieroch såltskattskyldig tidigare har köptfalll det sammaatt aven
aktien tillämpasaktuella avyttradedenslag och genom-sort som

samtliga köptaAnskaffningsvärdena förföljandesnittsmetoden sätt.
omkostnadsbeloppmedminskas deSummanaktier somsummeras.



1994:13SOUJlK-metoden70

föreomedelbartantalet aktierdivideras medSkillnadenkonsumerats.
avyttringen.aktuelladen

genomsnittligadetomkostnadsbeloppetJlK-metoden börMed an-
medterminologi beräknas pågällande sättskaffningsvärdet enligt samma

ingångs-det justeradeanskaffningsvärdetden skillnaden ersättsatt av
värdet.

anskaffati april årskattskyldig har 1illustrerar.exempel EnEtt en
och i juni årviss för 90slag ochaktie visstonoterad A sortett enav

Ordinarieför 110.slag och Baktie2 sortav sammaannanen
alltid i maj. Enfastställs hållsdå årsredovisningenbolagsstämma av

aktieKvarhållen inkomståri septemberaktierna avyttras per
år 4 och 5.förminskad med utdelningjusteringsinkomst är resp.

och för+5 102blir för aktie 90+3 +4ingångsvärdet AjusteradeDet
108,5.Omkostnadsbeloppetblir 102+ l 152115.aktie B 10 +5l

dåutgången det dygnfastställsjusteringsinkomstFördelad avper
Skattemyndighetenfattasfastställts. Beslutårsredovisningen av

lämnar.uppgifter bolagetgrundval somav
beslutöverklagabör haaktieägarna rättSåväl bolaget att avsom

Även överklaga.Riksskatteverket bör ha rättskattemyndigheten. att
Ändras grund för be-inkomst legat tillbeskattningsbaraden som

bolag, börför aktierna ijusteringsinkomststämmandet fördelad ettav
med hänsynfördelningsinkomst ändrasjusteradmedföradetta inte att

avyttringar aktier i bolagetvinster grundredan taxeradetill avatt av
vid beräkningtill ändringenbör i ställetpåverkas. Hänsynskulle tas av

efterjusteringstidpunkt följerförjusteringsinkomst den närmastsom
överklagandeprövninggälla det vidbörändringen. Detta även ettavom

fastställts till felaktigt belopp.justeringsinkomstframgår fördelad ettatt
Ett undantag bör dock göras för det fall fördelningen av justeringsin4

detoriktig. sådant fall böri bolaget Imellan aktierkomsten är ett
ursprungliga beslutet ändras;

lagförslagetframgåri övrigt förfarandetUtredningens förslag avom
författningskommentaren.och

omkostnadsbeloppet fördet önkvärtordningsskäl skulleAv attvara
taxeringen.fastställs årligen vidomfattas JIK-metodenaktier avsom

motsvarandebeskattning belopplöpandeskulle möjliggöraDetta även av
i frånvarokan uppkommaomkostnadsbeloppnegativa mot-avsom

erfarit frånUtredningen har emellertidavsnitt 2.8.jfrverkande regler
möjligt på kortadministrativa skäl inteRiksskatteverket det är attatt av

förslagUtredningen därför inte framordning. läggerinföra sådansikt en
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regeringendetta. Utredningen rekommenderar överväger attatt geom
förförutsättningarnaRiksskatteverket i uppdrag utreda attatt senare

införa ordningen.den nämnda

2.7 Karaktärsbyten

i bolag där inteföregående innebär aktierUtredningens förslag i det att
omfattas JIK-aktierna börsnoteradeaktierna eller någon del är avav

till olikbe-bolag. Med hänsyn dennametoden inte aktier i andramen
skiftar karaktär iför fall aktiehandling behövs regler det att en

reavinsthänseende.
övervägdbehöver införskattehänsyn inteönskvärtDet är tasatt en

aktierna i bolag eller införeller delbörsnotering samtliga ettetten avav
karaktärsbyte bör därföraktier från notering. Ettavförandeövervägt av

förfluten tid.inte beskattningssituationen såvittändra avser
aktierna i bolagaktier eller delI det fallet samtliga ettatt aven

aktie Dentvå reavinstberäkningarbörsnoteras bör göras när avyttras.en
karaktärs-aktien vidbör enligt JlK-metodengöras avyttratssom omena

enligtberäkningen börbytet marknadsvärdet. Den andraför göras
anskaffats till det nämndaaktienreglerna för börsaktier som om

marknadsvärdet.
eller aktier variti bolag deMotsvarande bör gälla aktiernanär ett som

beskattning enligt JlK-metodenVid denbörsnoterade upphör att noteras.
aktien anskaffad vidfaktiska avyttringen börsker vid den ansessom

tidpunkten för karaktärsbytet.
inträdde bör tillämpas vidskattskyldighetenDe gällderegler närsom

frågai tillämpligMotsvarande gällerbåda reavinstberäkningama. om
skattesats.

uppskattas ledningkunna medmarknadsvärdetI allmänhet torde av
karaktäxsbyte. tordeNågon gångnoteringar i anslutning tillsker ettsom

bolagaktier isvårt. Om endast visstdock detta kunna slag ettett awvara
dessavärdetsvårttill notering kan det frånt.ex. atttas avvaraupp

devärdet de onoterade aktiewma som ävenaktier slutsatserdra om
värdet bestämmasfallkaraktär i reavinsthänseende. I sådant fårbyter

efter skälig grund.
skattemässig kontinuitetfinns bestämmelser27l § 4 SIL ommom.

kan debestämmelserfall med dessavid vissa aktiebyten. deI som avses
Utred-aktierna.erhållna karaktär de lämnadeaktierna ha änen annan
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ningen har i lagförslaget tagit in ändring bestämmelserna somen av
till förslaget föregående.ansluter i det

2.8 ingångsvärdenNegativa justerade

Enligt förslag följandeutredningens i det avsnitt 2.14 går med ett-
undantag aktie i JIK-systemet med sitt faktiska ingångsvärdeen-
anskaffningsvärde. grundas uppfattning i fråganFörslaget på den som
regeringen uttryck för i skrivelse till riksdagen redovisas idengett som

ingångsvärdetdet nämnda avsnittet. fråga äldre förvärv kanI onerösaom
obetydligt i bolag med betydande upparbetade tillgångar.ävenvara

fonderadeUtdelas vinstmedel förelåg vid övergången till JIK-som
i sådana fall negativa omkostnadsbelopp uppkomma ikansystemet

frånvaro särskilda regler. Ett negativt omkostnadsbelopp representerarav
skatteskuld.latenten
iInslag skattesystemet upphov till latenta skatteskulder bör isom ger

följandemöjligaste mån undvikas. skulle kunna ske på iDetta sätt
föreliggande utdelning negativt omkostnadsbeloppfall. Medför att etten

i frånvaro särskilda regler, omkostnadsbeloppetskulle uppkomma sättsav
hypotetiskatill noll kronor. Vidare belopp detett motsvarartas som

kapital.negativa värdet intäktupp som av
förutsättning för sådan lösning de skattskyldiga löpandeEn är atten

redovisar sina omkostnadsbelopp och dessa fastställs skatte-att av
myndigheten. framgår i det föregående avsnitt 2.6 sådanSom är en
ordning möjlig kort sikt administativa skäl.inte av

Med hänsyn härtill föreslår utredningen lösning ansluter till vadsomen
förgäller för negativa justerade ingångsvärden andelar i han-som

delsbolag. Lösningen innebär avskattning sker aktie mednär ettatt en
negativt omkostnadsbelopp övergår på köp,sätt änannatarman genom

därmed jämförligt fång. Avskattning bör dock inte ske detbyte eller om
uppkommit utdelning beskattatsnegativa värdet på grund av som som

för fåmansföretag i 3 § 12intäkt tjänst grund reglerna mom.av av
tillingångsvärdet för förvärvarenSIL. Om avskattning sker bör sättas

noll kronor.
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2.9 Schablonmetoden

schablonmetoden för bestämmande anskaffningsvärdetEnligt den s.k. av
Ärgäller följande.för aktie 27 § 2 andra stycket SILmom. enen m.m

iinstrument behandlas aktieaktie eller finansielltett annat som som
för notering inländsk utländsk börsreavinsthänseende föremål på eller

notering marknadsmässig omsättningeller kontinuerlig ärsomavannan
optionerfår såvitt ochallmänt tillgänglig marknadsnoterad, utom avser

% vad denterminer anskaffningsvårdet bestämmas till 20 av
efter för kostnad förskattskyldige erhållit vid avyttring avdragen

avyttringen.
föregående avsnitt tillämpas inte JIK-Enligt förslagen i det 2.3

någon delaktier i svenska bolag aktierna i bolaget ellermetoden om
svensk börs.aktierna noteradeärav
omfattas och denaktier schablonmetodenDen gruppsom avgrupp av

sammanfallerfrån tillämpningen JIK-metodenundantagenär avsom
aktiekan tillämpligsåledes inte helt. JIK-metoden somvara en

Med hänsyn till JIK-metoden kanomfattas schablonmetoden. attav
ingångsvärden vidmedföra negativa justerade bör skattas ensom av

för omfattas JIK-överlåtelse bör omkostnadsbeloppet aktier som av
bestämmas enligt schablonmetoden.metoden inte

för2.10 Förhållandet mellan JIK-metoden och reglerna
fåmansföretag i § 12 SIL3 mom.

finns särskilda för fåmansföretag. Syftet medl 3 § l2 SlL reglermom.
kapitalinkomst.reglerna hindra arbetsinkomst beskattasär att att som
närstående tillReglerna tillämpas den skattskyldige eller någonom

beskatt-i företaget i betydande omfattning underhonom varit verksam
beskattningsåren.ningsâret något de tio föregående Deeller närmastav

följande.innebär i huvudsak
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Ett för kapitalinkomstbehandling bestäms för varje beskatt-utrymme
ningsår. Utrymmet skall i princip normal aktieavkastning. Detmotsvara

statslåneräntan vid utgången november året före beskatt-utgörs av av
ningsåret med tillägg multipliceradfem procentenheter medav an-
skaffningsvärdet för den skattskyldiges aktier i företaget. Utdelning inom

överskjutandeskattefri. utdelning intäktärutrymmet tas upp som av
tjänst. inte utnyttjats läggs tillUtrymme det närmastutrymmetsom
följande beskattningsâret.

Sparat för kapitalinkomstbehandling betydelse vidhar ävenutrymme
avyttring den skattskyldiges aktier i företaget. Vinst inom utrymmetav
beskattas enligt de allmänna reglerna för aktievinst. innebärDet att
hälften vinsten skattefri och hälften intäkt kapitalär tasav upp som av
fem sjättedelar hälften vid 1995 års taxering. överskjutandeAv vinstav

%15 skattefri, % intäkt kapital och 70 %15är tas tasupp som av upp
intäkt tjänst. Syftet med reglerna för överskjutande vinst är attsom av

% %denna del reavinst skall beskattas efter 37,5 40 enligt 1990av en
års skattereform.

tjänstDet belopp intäkt maximerat till 100ärtassom somupp av
basbelopp takregeln.

Inkomstberäkningen avyttringgrund aktier omfattasav en av som
reglerna i 3 § måste i i12 SlL JIK-systemet.göras tre stegav mom.

Dels enligt JIK-metoden.beräkning Denna resultatetgörs atten ger
skattefriden del aktievinst kvarhållen inkomst ärmotsvararav en som

skattepliktig. Dels beräkning enligt reglernaoch resterande del är görs en
i 3 § 12 SlL tillämpning JIK-metoden. Resultatet dennautanmom. av av
beräkning delas iaktievinsten delär att motsvarar sparatupp en som
utdelningsutrymme och överskjutande del.en

enligtResultatet 3 § lzmom. SIL sammanställsmed resultatet enligt
JlK-metoden. Till vinsten kvarstående utdel-den del motsvarar sparat

inteningsutrymme enligt 3 § 12 mom. SlL kan detta skärpamoment
beskattningen enligt regler. skall således resultatetallmänna l denna del
enligt IK-metoden gälla. Vinsten kan skattefri eller helt delvisJ ellervara
skattepliktig.

frågal den överskjutande delen skall reglerna i 3 § 12 SILom mom.
gälla eftersom denna del sparad arbetsinkomst. Med hänsynmotsvaras av

nuvarandetill skatteuttaget på denna del bör medöverensstämmaatt
intäkt och hälftenskatteuttag bör hälften kapitaltas som somupp av

intäkt tjänst.av
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iomfattas reglernaUndantagsvis kan aktier i bolag kommaett att av
sådantexempel på3 § SIL inte JIK-systemet. Ett12 ettmen avmom.

dåfall fåmansföretag börsnoterats. JIK-metodenaktierna i ärär att ett
kanefter noteringen jfr avsnitt 2.7.inte tillämplig för tiden Däremot

den tidigaretillämpliga grundreglerna i 3 § 12 SIL avmom. vara
anförda gäller inte sådana aktier.tioårsregeln. Detnämnda nyss
beräkningen iFöljande exempel illustrerar tre steg.

Exempel I
aktie på vilken reglerna i 3 § 12 SILIngångsvärdet för ärmom.en

%.plus procentenheter 10tillämpliga 100. Statslåneräntan 5 ärär
10. 3efter bolagsskatt under beskattningsårlnkomsten i bolaget ärett

Aktien för 107.delas hålls kvar i bolaget.och 7 avyttrasut
JIK-metoden 107.Det justerade ingångsvärdet enligt l00-l-7är

metoden.Vinsten därför inte skattepliktig enligt7 är
vinsten påVid tillämpning reglerna i 3 § 12 SIL 7 motsvararmom.av

kapitalinkomstbehandling. Någonförkvarstående sparat utrymme
därförregler sker inte.beskattning enligt dessa

Exempel 2
ändras så inkomsten i bolagetFörutsättningarna enligt exempel ärl att

avyttringenvidi bolaget. Vederlaget 112.15 och 12 hålls kvar är
112.ingångsvärdet enligt JIK-metoden l00+12Det justerade är

skattepliktig enligtVinsten därför inte metoden.12 är
vinsten12 SIL 7Vid tillämpning 3 § motsvaras avmom. avav
enligtdel gäller resultatet JIK-l dennakvarstående sparat utrymme.

enligtöverskjutande delen, beskattasskattefrihet.dvs. Denmetoden,
kapitalintäkt och 2,53 § Således 2,512 SlL. tas av somsomuppmom.

intäkt tjänst.av

Exempel 3
Vederlaget videnligt ändrasFörutsättningarna exempel 2 så avytt-att

ringen 116.är
112. Avenligt l00+12justerade ingångsvärdet JIK-metodenDet är

påbelopp 4belopp på skattefrittvinsten på 16 12 ochiär ettett
skattepliktigt.
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Vid tillämpning 3 § 12 SIL 7 vinstenmotsvarasav mom. av av
kvarstående l denna del gäller resultatet enligt JIK-sparat utrymme.
metoden, dvs. skattefrihet. Den överskjutande delen, beskattas enligt
3 § 12 SIL. Således 4,5 intäkt kapital och 4,5tasmom. upp som av som
intäkt tjänst.av

Exempel 4
Förutsättningarna enligt exempel 3 ändras så utdel-att sparat
ningsutrymme 13.är

Det justerade ingångsvärdet enligt JIK-metoden 100+ 12 112. Avär
vinsten 16 beloppär 12 skattefritt och belopp på 4ett ett
skattepliktigt.

Vid tillämpning 3 § 12 SIL 13 vinstenmotsvarasav mom. av av
kvarstående I denna del gäller resultatet enligt JIK-sparat utrymme.
metoden. Således belopp 12 skattefrittär och 1 intäktett tas upp som

kapital. Den överskjutande delen, beskattas enligt 3 § 12av mom.
SlL. Således intäkt1,5 kapital och 1,5 intäkttas upp som av som av
tjänst.

Om fåmansföretag i vilket vinstmedel hållits kvar gått medett senare
förlust kan reavinstberäkning enligt JIK-metoden visa förlust samtidigten

beräkning enligt §3 12 SIL resulterar i vinstsom en mom. en som
överskjuter kvarstående för kapitalinkomstbehandling. Isparat utrymme

sådant fall bör beskattningen enligt JIK-metoden ochett enligt 3 §
12 SlL ske oberoende varandra. Följande exempel illustrerar.mom. av

Exempel 5
lngångsvärdet för aktie 100. Det justerade ingângsvärdetär enligt IK-Jen
metoden 115. Kvarståendeär 5. Aktien förärsparat utrymme avyttras
110.

reavinstberäkningEn tillämpningmed JIK-metoden iresulterarav
1l0-115 -5, dvs. förlust 5. Denna kvoteras enligt allmännaen
regler. Avdrag såledesmedges med 0,75 3,5. Vid tillämpning av
3 § 12 SlL uppkommer vinst på 110-l0O-5 5 över-mom. en som
skjuter kvarstående 2,5 intäkt kapitalsparat utrymme. tas upp som av
och 2,5 intäkt tjänst.som av
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En särskild fråga vad bör i frågagälla takregeln och JIK-är som om
metoden. Takregeln innebär högst belopp motsvarandenämnts att ettsom
100 basbelopp skall intäkt tjänst. innebar detta intillI saktas upp som av
utgången år förening1993 i med regeln hälften den vinstattav om av-

överskjuter kvarstående för kapitalinkomstbe-sparat utrymmesom
handling skulle intäkt tjänst hälften intäktochtas upp som av som av
kapital högst belopp motsvarande 200 basbelopp skulle beskattasatt ett-
efter %.37,5 Eftersom någon höjning takbeloppet inte skedde vidav
införandet 0 12,5 %-systemet har det belopp beskattas efterav som
37,5 % minskat till 143 basbelopp. Skälet för intetakbeloppetatt
ändrades ha varit inte ville ändra ireglerna 3 § 12attsynes man mom.
SIL nödvändigt i avvaktanän på reglernaöversyn prop.mer en av
l99394:50 195 f..s.

Mot bakgrund det anförda det lämpligt i avvaktanattav synes en
de nämnda reglerna utgå frånöversyn högst 200 basbelopp börattav

beskattas efter %.37,5 Utredningen har utformat lagförslaget i enlighet
härmed. Av den delen vinst överstiger kvarstående sparadav en som
utdelning hälften, dock högst 100 basbelopp, intäkt tjänst.tas upp som av
Resterande belopp intäkt kapital.tas upp som av

En fråga iuppkommer detta sammanhang hur den delärannan som av
överskjutande vinst inte beskattas efter 37,5 % på grunden som av

takregeln bör behandlas.
l det tillgällde utgången år 1993 följde naturligtsystem attsom av

beloppet skulle intäkt kapital. JIK-sysmemetI kan beloppettas upp som av
helt Fråganeller delvis kvarhållen inkomst. beloppetärmotsvaras av om
i sådant fall bör skattefritt till delden det kvarhållenett motsvararvara
inkomst.

Skäl kan anföras för och sådan lösning. Enligt utredningensemot en
uppfattning frågandet lämpligt ställning till i den nämndaär att tas

avvaktzanreglerna i 3 § 12 SIL. Iöversynen resultatetav mom. av
denna bör beloppet intäkt kapital oberoende dettas upp som av av om

kvarhållen inkomst i JIK-systemet.motsvaras av

2.11 Kedjeägande

Syftet med JIK-metoden aktievinst grundas på kvarhållenär att en som
inkomst inte skall beskattas. Skall detta syfte tillgodoses vid ägarkedjor
måste ingångsvärdet justeringsinkomst endast för aktiernaökas med inte



1994:13SOU78 -metodenJIK

förbolag i vilket justeringsinkomst uppkommeri det ävenutanen
före ägarkedjan.aktierna i alla bolag ligger isom

moder-ägarkedja består den fysiskaAntag t.ex. att personenaven
uppkommerdotterbolaget justeringsinkomstbolaget och BA samt att en

uppkommai inte dubbelbeskattning skall FB. För avyttraratt om
aktierna i räcker det inte ingångsvärdet för aktier i B ökas.A Azsatt
Även aktieringångsvärdet för i måste ökas.F:s A

justeringsin-illustrerar. den ägarkedjanEtt exempel l ärantagnanyss
förekommer Antalet aktierkomsten i 100 och i 50. Utdelning inte.A B

utdelning.Aktierna har lika tilli och B 10 i vardera bolaget.A rättär
Justeringsinkomstema aktie ökat imedfört i B och i A harhar att en

hänsynstagande till ägarkedjanvärde med 5 10+5 15. Föreresp.
i med 10.skall ingângsvärdet för aktie i B och A ökas 5 resp.en

för aktierna iägarkedjan medför ingângsvärdetHänsynstagandet till att
medför aktierna iskall ökas med till justeringA 5 15. Dennaäven att

vinstbeskattning.såväl i kanA B utanavyttrassom
försina aktier i påverkar det i sig inte ingángsvärdet F:sA BAvyttrar

aktievinst ekonomiskaaktier i Uppkommer skattepliktig denA. en
vinsten överstiger inkomst i medför justerings-kvarhållen bolaget det en
inkomst för vilken ingángsvärdet för aktier i skall justeras.F:s A

Utdelning i ägarkedja medför justering ingångs-mellan bolag en av
aktier utdelningslämnandevärdet för endast det mottagande bolagets i det

utdelning tillbolaget. Om i det diskuterade exemplet B lämnar A
påverkar det inte värdet F aktier i A.av :s

justeringsinkomst för bolagen i koncern kanVid fastställande enav
beslutsfattandet såbeslut fattas i sammanhang. Vid kan sägaattett man

blir möjligt iarbeta sig uppåt i koncernen. Genom detta det att samma
justeringsinkomsten för alla bolagen ibeslutsomgång samordna en

koncern.
inte möjligt övriga fall kedjeägande. När kon-Detta iär av

därför vidareföring justerings-cemförhållande inte föreligger måste av
inkomst i ägarkedjan till ägarled år och vidareföringenbegränsas ett per

justeringsin-ârs fördröjning. sådan lösning medförske med En attett
komst skall föras vidare känd.ärsom

emellertid svår förena med den lösningDen nämnda lösningen är att
föreslås i följande för fall med regeln i 2 § 4det mom.som som avses

tionde överlåtelse aktier mellan företag istycket SIL av sammaom
inte fram något förslagkoncern. Med hänsyn härtill lägger utredningen

koncemförhållanden.vidareföring justeringsinkomst utanförom av
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Frågan lämpligen igen vid fortsatt utredningsarbete avseendetas ettupp
JlK-metoden.

Enligt 2 § 4 tionde stycket SIL jämfört gällermed sjunde stycketmom.
följande uppskovsregeln. överlåtelse frånEn aktie företag iettav en

koncern till företag tillhör koncern föranlederett annaten som samma
inte skattepliktig aktievinst eller avdragsgill förlust aktien innehadesom

led i koncernens verksamhet. aktien det förvärvandeAvyttrasettsom av
företaget skattepliktigberäknas vinst eller avdragsgill förlust som om
företagen utgjort skattskyldig.en

Om de överlåtna aktierna omfattas JIK-metoden medförav
uppskovsregeln det justerade ingångsvärdet för de överlåtna aktiernaatt

det förvärvande företaget. Omövertas vederlaget belopputgörs ettav av
motsvarande omkostnadsbeloppet eller högre belopp kommerettav
justeringar ingångsvärdet för aktierna i det säljande bolaget och förav
aktier längre i ägarkedjan enligt förslaget i det föregåendeupp om
vidareföring justeringsinkomst berättigade efterävenattav vara
överlåtelsen. Skälet härtill värdeförändringarde på de överlåtnaär att
aktierna föranlett justeringarna ligger ikvar ägarkedjan. Omsom
vederlaget lägre behöver däremot korrigering för skillnadenär görasen
mellan omkostnadsbeloppet och vederlaget. En motsvarande korrigering
behöver i den förvärvande ägarkedjan.göras

Enligt punkt anvisningarna till 22 § KL sker uttagsbeskattningl närav
tillgång förvärvskälla vederlag eller vinst vidtas uten ur en om en

avyttring skulle ha tagits intäkt näringsverksamhet.upp som av
Uttagsbeskattning sker dock inte särskilda skäl det föreligger.motom

Det kan möjligen i vissa situationer förekomma uttagsbeskattningatt
underlåts aktier överlåts till mellanunderpris två aktiebolag inär
intressegemenskap inte tillämpligt.2 § 4 SIL är Typisktnär settmom.

det då fråga överlåtelse för det skattemässigaär värdetom en
aktierna. särskildJlK-metoden inte kräva någon reglering i dettasynes
hänseende.

Är JlK-metoden tillämplig på överlåtelsen torde i allmänhetparterna
kunna undvika beskattning köpeskillingen.anpassninggenom en atv
Någon särskild reglering därför inte erforderlig.synes
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2.12 Skiss till lösning för aktier i noterade bolag

de lösningar i föregåen-l detta avsnitt skisseras hur utredningen detsom
de föreslagit för aktier i onoterade bolag kan till aktier ianpassas
noterade bolag.

Enligt föreslagna för aktier i onoterade bolag gäller bl.a.de reglerna
följande. hänförs årsredovis-Justeringsinkomsten till den tidpunkt då
ningen fastställs den ordinarie bolagsstämman. Justeringsinkomstenav
och fördelningen aktierna i bolaget fastställs skattemyndennaav av
digheten med ledning uppgifter bolaget länmar.av som

justeringsinkomstenDenna ordning medför inte med säkerhet kanatt
bestämmas vid tidpunkten för aktieavyttring företas mellanen som
justeringstidpunkten tidpunkt då justeringsinkomsten fastställs.och den
Enligt uppfattningutredningens kan detta godtas såvitt gäller aktier i
onoterade bolag jfr avsnitt 2.5.1.

fråga aktier viktigtI börsnoterade det däremot aktieägareär attom en
vid varje tidpunkt sitt justerade ingångsvärde. Samtligakan räkna ut
justeringsinkomster skall tillämpas vid beräkning detsom av
skattemässiga aktieavyttringresultatet bör därför i principav en vara
kända oberoende avyttringen sker.närav

Detta resultat kan uppnås i huvudsak regel skatte-attgenom en om
myndigheten fastställandevid justeringsinkomsten skall lägga bolagetsav
uppgifter till grund för beslutet det inte föreligger särskilda skäl förom

frånavvika dem. Ett sådant skäl kan de uppgifter bolagetatt attvara som
lämnat inte med årsredovisningen eller det finnsöverensstämmer att
anledning misstänka bolaget avsiktligt eller misstag lämnatatt att grovtav
felaktiga årsredovisningen.uppgifter i Endast den omständigheten denatt
beskattningsbara inkomsten enligt taxeringen avviker från vad bolaget
antagit bör inte medföra den preliminära justeringsuppgiften frångås.att

differens får i stället beaktas vid det följande justeringstillfället.En
justeringsinkomsten på aktierna bolagetVad gäller fördelningen iav

utredningen aktier i bolag föreslagit denhar redan för onoterade att
fördelning föreslås bolaget skall följas inte särskilda skäl talarsom av om

det.mot
preliminär fördelad justeringsin-Med den angivna lösningen kan en

sannolikhetkomst med kommer med denöverensstämmastor attsom
slutliga aktieägarna i kallelsen till den ordinarie bolags-meddelas
stämman.
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Justeringsinkotnsten överklagasoch fördelningen denna bör inteav
aktieägarna endast bolaget.utanav av

l normalfallet utdelning och lämnasbeslutas ordinarie bolagsstämma
den frågakort därefter. i aktier önskvärtDet noteradeär attom
justeringama för justeringsinkomsten och utdelningnormal görs per

tidpunkt.samma
Tidpunkten förjustering med justeringsinkomsten därför i frågabör om

noterade bolag flyttas fram till tidpunkten för utdelning beslutatssom
ordinarie bolagsstämma. särskild fördel tidpunkt detEn med denna är att
redan bolagsrättsliga måste klarläggas aktierna iskäl ägersomav vem

bolag tidpunkten. utdelning justeringen skevid Om inte lämnas börett
den tidpunkt då årsredovisningen fastställs.per

Riksskatteverket bör varje år till ledning för skattskyldiga och myn-
digheter i lämplig form publicera uppgifter fördeladom
och lämnad uppgifterna börutdelning avseende noterade aktier. Av
framgå bl.a. tidpunktema för justering med justeringsinkomst och för
lämnad för varje år tillämpats och bolagetutdelning JIK-metodensom
existerat.

2.13 Statsfinansiella effekter

skattepliktiga aktI fortvarighetstillstånd kommer de ievinstema i JIK-ett
vinster i företaget vinsterorealiserade ochutgörassystemet att somav

vinstutvecklingbaseras förväntningar företagets framtida JIK-om
vinster. i betänkandetstatsfinansiella effekterna förslagen berorDe av
starkt incitamenthur känsliga företagens beteende för de delaär att

lagstiftningoch skjuta tillbaka vinster gällande innebär. Denut som
varaktiga statsfinansiella effekten beror dels antaganden JIK-av om
vinstens delsandel fortvarighetstillstånd, den nämndapriset i ettav av

beskattningkänsligheten. försnabbt basen realisa-Denna huravgör av
tionsvinster onoterade aktier enligt gällande eroderas.regler

Aktiemarknaden konjunkturberoende. har hävdatär Bedömare att
aktiemarknaden investeringarligger i konjunkturens framkant, eftersom
i denna företagensmarknad intimt förknippade förväntningarmedär om
framtida vinster. för onoteradeDet rimligt marknadenär att anta att
aktier minst lika svängningar börsen.känslig för i konjunkturenär som

för i tider medEn undersökning marknaden OTlC-aktier visair attav
låga CTC-företagförväntningar framtida vinstutveckling värderasom
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perioden 1990 1993justerade kapitalet. Förtill värde under detett egna -
kapitalet.justeradepriserna i genomsnitt till 80 % detuppgick egnaca av

förväntnings-framtida vinster kantider höga förväntningarI med om
priset.vinsterna 40 procentmotsvara av

Överlátelser överlåtelseraktier delvis beneñkaonoterade består avav
torde det sällanfamiljen. Vid sådana överlåtelseroch överlåtelser inom

aktierOmsättning onoteradenågot för förväntningsvärden.betalas av
genomsnittliga värderingar påutanför familjen sker på marknad. Omen

jämförastorde kunnadenna marknad inte mycket. Den närmastvet man
med CTC-listan börsen.

onoterade aktier måste baserasBedömningen JIK-vinstemaav
innehavstidengenomsnittet den genomsnittligauppskattning överen av

konjunkturcykler. Frånöverstiger två normalaår. period14 Denna
rimligt aktiernadet därförobservationen OTC-aktiema är att anta attav

högkonjunktur ochkapital itill värdekommer omsättas över egetatt ett
såledesJIK-vinster kommerkapital i lågkonjunktur.under atteget

ekonomiska lägetuppkomma det allmännaendast ärnär gynnsamt.
underlångsiktiga kostnaden för JIK-systemI tabellen redovisas den ett

förutsättning förpriset.olika JIK-vinstens andel Enantaganden avom
utdelningspolitik till detinte sinberäkningarna företagenär att anpassar

skattefrihet för utdelningar.gällande medsystemet

ingaLångsiktiga antagandet be-kostnader för JIK-system underTabell: attett
Mknlteendeändringar gällande regler.sker vid

IK-vinstensJ
% %priset % % 10 15andel 3 5av

Långsiktig
56134264 221kostnad

i kalkylperiodskatteinbetalningarRäntan nuvärdet den görsström av som enav
går oändligheten.motsom

maximala kostnader för införandet JIK-tabellen redovisasl av
uppfattning realistiskt denenligt utredningensmetoden. Det är att anta att

i frånvaroberoende företagenfaktiska kostnaden blir mindre, att av
gällandeutdelningspolitik till detsinIK-metoden skulleJ anpassa

statsfinansiell intäkt.i ställetEventuellt uppkommersystemet. en
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iGenom historiska anskaffningsvärden väljs ingångsvärdenatt som
JlK-systemet dubbelbeskattning vinster beskattade i förstasker ärav som

inkomstförsttärkning minstledet i innebärdet gamla Dettasystemet. en
företagen skulle0,9 under beskattningsåret 1994. Ommdkr antar atttman

utdelningspolitik blir inkomstförstärkningemsin större.anpassa

2.14 Ikraftträdande Övergångsbestämmelseroch

skrivelsen regeringen december redovisade utredningenI till den 21 1993
dittills bedrivna vid handen JIK-resultatet det arbetet attatt av gav

metoden införas för onoterade aktier. Till skrivelsen fogadbör envar
skrivelsen preciseradespromemoria med beskrivning JIK-metoden. lav

aktier aktier i bolaguttrycket onoterade aktier till andraatt avse
aktierna i moderbolaget eller deltillhör koncern därsom aven en

aktierna följeri moderbolaget marknadsnoterade i den meningär avsom
27 § statlig inkomstskatt.2 andra stycket lagen 1947:576 ommom.

l 1993 slkr. 199394:l32skrivelsen till riksdagen den 22 december
meddelade för onoterade aktierregeringen förslag JIK-metoden äratt om

skrivelsen, vilkenjfr kap. § regeringsformen. I till2 10väntaatt
utredningens skrivelse promemorian hade fogats,, anfördes vidarejämte

tidpumktmetoden borde börja tillämpas vid enkelbe-att samma som
skattningen dvs. ingången årutdelade bolagsinkomst, 1994.31Vav

tillämpningsområdet för JIK-metodenUtredningens förslag rörande
avsnitt tillämpningsområde aviserades2.3 skiljer sig något från det som
i regeringens skrivelse.

utländskSvenska aktier föremål för notering på inte svenskärsom men
eller kontinuerlig notering marknadsmässig omsättningbörs annan av

tillämpningsområdetallmänt tillgänglig omfattas enligtärsom av
skrivellse.utredningens förslag inte enligt regeringensmen
deñniitionFöljande aktier omfattas skrivelsens inteslag av av men av

definitionen förslaget.enligt
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Onoterade aktier i bostadsaktiebolag, livförsäkringsföretag eller-
investmentföretag, frånvaro särskilt skulle innefattasi undantagavsom
i definitionen enligt förslaget
Onoterade aktier innehas handelsbolag, värdepappers-ettsom av en-
fond eller investmentföretag och i frånvaro särskilt undantagett avsom
skulle innefattas definitionen enligt förslageti
Utredningen föreslår, i överensstämmelse med vad isom anges rege-

ringens skrivelse, avyttringar efterJIK-metoden tillämpas på utgångenatt
år 1993 sådana aktier omfattas JIK-metoden enligtav av som av

utredningens föremål förförslag. l fråga svenska aktier ärom som
inte kontinuerlignotering utländsk svensk börs ellermen annan

notering marknadsmässig omsättning bör dock metoden tillämpas påav
överlåtelser efter ikraftträdandet. Utredningen föreslår inte någon särskild
övergângsregel anledning tillämpningsområdet enligtmed attav
utredningens förslag något i de berörda hänseendena enligtär snävare än
det förslag aviserades i regeringens skrivelse.som

Fråga vad beträffande ingângsvärdet föruppkommer bör gällaom som
aktie vid övergången till JIK-systemet. promemorian redovisadeIen

utredningen ställning två skilda i frågan. Ettsynsätt är attutan att ta- -
fonderade inkomster i vid övergången inte skallfinns aktiebolagettsom
omfattas enkelbeskattning bolagsinkornster frånden gällerav somav
ingången år 1994. innebär endast det faktiska ingângsvärdetDet attav
för aktie i bolaget får beaktas vid tillämpning JIK-metoden. Denen av
andra lösningen innebär aktiens kapitaletandel i det beskattadeatt egna
i bolaget får räknas ingångsvärde faktiska ingângsvärdetdet ärsom om
lägre.

Regeringen följandeanförde i huvudsak i sin skrivelse. Reformen
innebär väsentliga lättnader för företagen och deras ägare.sammantaget
För företag med aktier innebär införande JIK-metodenonoterade ett av
fördelar dessutom förstärks tiden. hänsyn till och detMed dettaöversom
svåra statsfmansiella läget finner regeringen alternativet med detatt
faktiska ingângsvärdet föredra.är att

anförts skrivelsen föreslår utred-l överensstämmelse med vad isom
ningen tillnågot alternativ det faktiska ingângsvärdet inte införs. Ettatt
undantag bör dock göras.

Enligt utgångenregler i § 8 SlL gällde till år 19937 som varmom. av
svenska såvitt aktuellt förvaltnings-aktiebolag, med undantag ärnu av
företag, frikallade från skattskyldighet för utdelning näringsbetingade

inteaktier i näringsbetingad aktie avsågs aktiesvenska bolag. Med som
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utgjorde omsattningstillgång fördet sammanlagda röstetalet bolagetsom
aktier i utdelande bolaget vid beskattningsåretdet utgången motsvara-av
de fjärdedel eller röstetalet för samtliga i det utdelandeaktieren mer av
bolaget. Bolaget hade möjlighet sannolikt innehavetäven göraatt att av
aktien betingades verksamhet bedrevs bolaget eller företagav som av av

med hänsyn till äganderättsförhållanden eller organisatoriskasom
förhållanden kunde stå det Från skattefriheten enligt dessanära.anses
bestämmelser förelåg två undantag begränsad räckvidd 7 § 8av mom.
fjärde femteoch styckena.

Om de refererade bestämmelserna tillämpliga kunde medel mot-var
svarande det beskattade kapitalet i beskatt-bolag delasett ut utanegna
ning hos det bolaget intill förmottagande utgången det beskattningsårav
detta år 1994. Med hänsyn härtill bör, bestämmelsernataxerassom om
skulle ha varit tillämpliga utdelning nämndaaktier vid den
taxeringen, föringångsvärde aktierna alternativt få den deltassom upp

det beskattade kapitalet i det bolag aktiernaav egna som avser som
belöper på aktierna. Det beskattade kapitalet bör beräknas enligtegna

Ävenreglerna för kapitalunderlaget i kapitalunderlag isurvsysteinet.
dotterbolag till den del underlagen belöper bolaget bör beaktas.

En invändning förslaget kunde avyttring aktuelladetattmot vara en av
slaget aktier inte undantagen från reavinstbeskattning. Dettaav var var

kvarhållnaemellertid anomali såvitt inkomster utdelningen avser av-
sådana inkomster beskattades inte hos och därför inteutgörmottagaren -

förslaget.ett argument mot
faktiskal linje förslaget något alternativ till det ingångsvärdetmed att

inte ingångsvärdet förskall medges ligger justering inte bör skeatt av
inkomster avslutats vid år 1993under räkenskapsår utgångenett som av
eller tidigare. inte heller till utdelning före den nämndaHänsyn bör tas
tidpunkten.
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vissa utdelningsinkomster3 Beskattning av

år 1994Enligt i lydelse efter ingången7 § 8 SIL lagens äravmom.
Sparbank elleraktiebolag, svensk ekonomisk förening, svensksvenskt
frikallat frånömsesidigt skadeförsäkringsföretag företagsvenskt

bolagskattskyldighet för utdelning på aktie eller andel i utländskt som
två förutsätt-inte omsättningstillgång i företagets verksamhetutgör om

ningar uppfyllda.är
alternativförsta förutsättningen uppfylld något följandeDen är om av

förföreligger. alternativet sammanlagda röstetaletDet detär attena
företagets i utdelande vid beskattningsåretsaktier eller andelar det bolaget

för samtliga aktierutgång motsvarade fjärdedel eller röstetaleten mer av
sarmolikteller alternativet detandelar i bolaget. Det andra är görs attatt

betingas verksamhet bedrivsinnehavet aktien eller andelen som avav av
äganderättsförhållandenföretaget eller företag med hänsyn tillav som

eller organisatoriska förhållanden stå det förstnämnda företagetkan anses
nara.

detförutsättningen den inkomstbeskattningDen andra är att som
inkornstbeskatt-utländska underkastad jämförlig med denbolaget är är

ning skulle ha skett enligt SIL inkomsten hade förvärvats ettavsom om
företag jämförlig skatt utgått.svenskt att

Vid finns det i praktiskt samtligasidan denna lagreglering tagetav
ingått med andra reglerdubbelbeskattningsavtal Sverige stater somsom

befriar utdelning från i densvenskt företag från skatt bolagettett
frånvarit skattefri erhållitsandra utdelningen skulle ha denstaten omom

Äldre innehålleravtal i allmänhetföretag huvudvillkoret.svensktett
uppställsinget för skattebefrielsen. avtalytterligare krav I nyare som

inkomstden med vilkenvillkor för skattebefrielsenytterligare att
bolagsskatt. Innebördenutdelningen underkastats normalbetalats av
avtal.skiljer sig mellan olikanormal bolagsskatt

till §anvisningarna 22 § KL och 3Enligt punkt 2 första stycket ava
1994i ingången årtredje stycket SIL lagarnas lydelse efterl avmom.

aktiebolag, ekono-undantas utdelning på aktier och andelar i svenska
miska skatteplikt.föreningar och värdepappersfonder från

effektenavseddalydelsema och får den ickeDe KL SIL attavnya
Enligt äldreblir verkningslöst.huvudvillkoret i dubbelbeskattningsavtalen
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avtal blir utdelningsinkomst svenskt företag frånuppbär ettettsom
utländskt bolag eller utländsk värdepappersfond e.d. obetingaten
undantagen från beskattning. blir inkomstenEnligt avtal un-nyare

från jämförligdantagen beskattning skatt utgått.om
konsekvensEn detta indirekt ägande aktier och andelar iär att avav

juridiska värdepappersfonderutländska och e.d. ipersoner gynnas
förhållande till direkt ägande frånsådana värdepapper. Undantagetav
skattefrihet för utdelning på aktier i utländskaoch andelar juridiska

bör därför utsträckas till utdelning från svensktävenatt ettpersoner avse
företag skattefribetalas med utdelning på aktie eller andel isom en
utländsk juridisk eller värdepappersfond e.d. Av praktiska skälperson
bör härvid frånall utdelning utlandet med de undantag straxsom anges

skattefri hos företaget. Beskattning hos företaget bör förskevara
utdelning omsättningsinnehav och näringsbetingat innehav inteom
jämförlig skatt utgått. Vidareutdelning utdelning från utlandet inteav som
beskattats hos företaget på grund interna regler eller dubbelbe-av-
skattningsavtal hos aktieägarna.bör beskattas Detta bör dock inte gälla-
Vidareutdelning utdelning näringsbetingat innehav jämförlignärav

utgått.skatt I sådana fall sker således beskattning varken hos företaget
eller aktieägarna.

Vid bedömning frågan jämförlig skatt utgått bör utdelningomav som
den utländska juridiska erhållit kapitalplaceringsinnehavpåpersonen

ha utgjort skattepliktig inkomst i erhållitsden stället ettanses om av
företag.svenskt

Undantaget från skattefrihet bör omfatta utdelning inomäven en
koncern. Om innehavet i koncern utländska aktier samlas i etten av
dotterbolag kommer således aktieägarna i moderbolaget inte berörasatt

den föreslagna regleringen.av
Reglerna bör omfatta utdelning från utlandet uppbärsäven som av en

värdepappersfond.
Enligt punkt andra stycket anvisningarna till10 53 § KL beskattasav

under vissa förutsättningar den vinsten i utländsk juridiskdel av en
föreslagnabelöper svensk delägare hos delägaren. Denperson som en

frånregleringen bör inte gälla för utdelning betalats med utdelningsom
utländsk juridisk denna bestämmelse tillämplig.ären person otn

utdelning aktie andel i utländskföretag erhållit ellerHar ett en
från skattskyldighet intejuridisk för vilken undantaget ärperson

vidareutdelning sker, utdelningtillämpligt börmottagaren somom
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företaget erhållenlämnar i första sådanhand ha betalts medanses
utdelning.

Utländsk beskattatskällskatt på utdelning till svenskt företagett som
hos vid vidareutdelning från skattenbör räknasmottagaren av
vidareutdelningen utländskenligt lagen 1986:468 avräkning avom
skatt. enkelhetsskäl bör spärrbeloppet enligt den nämnda lagenAv anses
alltid beräknasuppgå till minst 100 kr. Skatten vidareutdelningen bör

belopp inkluderar utländsk källskatt.ett som
föregåendeI frånvaro reglering den föreslagits i detänav annan som

skulle sig för fysiska förvalta utländska aktierdet kunna löna attpersoner
Utredningensoch andelar i aktiebolag fondera utdelningsinkomstema.och

beräkningar sådant förfarandevisar emellertid lönsamheten ettatt av
innebördskulle bli obetydlig. Någon motverkande reglering attt.ex. av-

därförtordeschablonmässigt beräknad avkastning intäkttasen upp som -
inte behövas.

Utredningen för inte hanteringen i onödan skallföreslår två regler att
utdelanderegeln sikte debelastas med bagatellbelopp. Den tarena

tillämpas inteden andra aktieägarna. Enligt den förra regelnbolagen,
vidareutdelasbestämmelserna vidareutdelning på belopp ettsomom

utdelningunderstiger % den totalaräkenskapsår 3beloppet somavom
regeln sker inteföretaget räkenskapsår. Enligt den andralämnat samma

vidareutdelningama denbeskattning de sammanlagda somom
beskattningsåret understiger 300 kr.tagit underskattskyldige emot

utdelningvidareutdelningtillämpas påDe föreslagna reglerna bör av
erhållit efter utgångenföretagaktuella svensktslagetdet ett avav som

år 1993.
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Författningskommentarer

vissa aktier,ingângsvärdet förjusteringLagen4.1 avom
m.m.

1-3 §§.

enligt SIL.inkomstberäkningenpåverkarfinns bestämmelserl lagen som
ochvissa aktierföringångsvärdetföljerjämförd med 3 §1 §Av att

deavgränsningenMotiven förenligt lagen.justerasandelar skall av
avsnitt 2.3.ilagen finnsomfattasaktier och andelar som av

iandrai lagenbestämmelsererinras momentl §2 avsersomom
ingângsvärde.inkomstberäkningen justeringän av

fördeladmedingângsvärdetjusteringprincipen förparagrafen avangesv Ingångsvärdeti 5-10 §§.finnsreglernaiusteri-- sirlcomst. De närmareGD 11framgårutdelning. Dettajustera medäven av

avsnittijusteringstidpunkt motiverasparagrafenBestämmelserna i om
justering.Tidpunkten förrubriken2.5.1 under

6§

avsnittimotiverasjusteringsinkomstparagrafeniBestämmelserna om
2.4.

7§

frånutdelningskatteplikt förfrånundantaget ettavsnitt 3 föreslåsl att
medbetalatsutdelningenvissa fallgälla iföretag inte skallsvenskt om
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utdelning från utlandet. Om bolaget utdelning frånerhållit utlandet som
skulle beskattas vid vidareutdelninghos bör den inte fåmottagaren
räknas justeringsinkomsten.i En bestämmelse tagits indetta harom
i paragrafen.

8§

Bestämmelserna i paragrafen fördelad justeringsinkomst motiveras iom
avsnitt 2.5.1 under rubriken Fördelning justeringsinkomsten.av

9 och §§10

finnsI 9 § bestämmelser allmänt talat innebär vid be-attsom man
stämmande justerad fördelningsinkomst för aktierna i moderföretagettav
i koncern skall hänsyn till justeringsinkomstema för dotterbolagentaen
i koncernen. 10 § reglerar vad gäller enligt JIK-metoden dennärsom
s.k. uppskovsregeln vid överlåtelse aktier och andelar inomav en
koncern tillämplig.är

Bestämmelserna motiveras i avsnitt 2.11.

11§

Bestämmelserna i paragrafen justering ingângsvärdet medom av
utdelning motiveras i avsnitt 2.5.2.

12§

Bestämmelserna i paragrafen avskattning negativaom av om-
kostnadsbelopp motiveras i avsnitt 2.8.

l3§

l paragrafen finns bestämmelser för falletdet någon förändringatt
inträffar medför aktie omfattatsinte JIK-metodenattsom en som av
kommer omfattas denna och Bestämmelserna motiverastvärtom.att av
i avsnitt 2.7.
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§14

justeringsin-fördeladjusteringstidpunkt ochparagrafen reglerasl när
behörigvilken skattemyndighetkomst skall fastställas är attsamt som

fatta beslut.
vid reavinst-skall följasfördelade justeringsinkomstenDen fastställda

medaktier i bolagaktieavyttring. frågaberäkningen grund I omav en
justeringsinkomstinträffa fördeladräkenskapsår detbrutet kan att en

får reavinstensådant fallfastställts vid aktieägarens taxering. Iinteännu
uppgift dengrundas bolagetsaktieavyttringgrund omav en

uppgiftSker avvikelse från bolagets närfördelade justeringsinkomsten.
fastställelsen får taxeringensker omprövas.

15§

behövslämna de uppgifterAktiebolag till Skattemyndighetenskall som
justeringsin-justeringstidpunkten och den fördeladeför fastställaatt

behövsjusteringsinkomstenden fördeladekomsten. För bestämmaatt -
deuppgiftbeskattningsbar inkomst bl.uppgiftutöver a. omom -

6 skallkostnader enligt §skattefria intäkter och avdragsgilla som
aktier och aktieslagjusteringsinkomsten, antalbeaktas vid beräkningen av

frågabolaget.aktierna i Ifördelningen justeringsinkomstensamt av
dotterbolaguppgift samtligakoncerner måste moderbolaget lämna omom
i bolagen.justeringsinkomsten för aktiernaberäknade fördeladedensamt

skall uppgift lämnasjusteringstidpunkt närFör fastställelsen omav
ordinarie bolagsstämma hållits.

16§

bolaget lämnaskall varje åruppgifter krävs enligt 15 §Utöver de som
skall dras från ingångsvär-utdelning enligt 11 §uppgift lämnad somom

i denna del. Detfastställelsedet för aktierna i bolaget. Någon sker inte
utdelningen vidlyftaframgå varit berättigadskall även attvem som

utdelningstillfället.
utdelning, kanFöreligger inte tillförlitliga uppgifter lämnad enom

grunder medskönsmässigaefterrealisationsvinst komma beräknasatt
taxeringslagen.stöd i kap. 3 §bestämmelserna 4av
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17§

paragrafenl regleras skattemyndighetens förelägga bolageträtt attatt
inkomma med de i 15 och 16 §§ föreskrivna uppgifterna.

18§

Fördelad justeringsinkomst skall fastställas i de fall bolaget inteäven
kommer in med uppgifter eller lämnade uppgifter alltför brist-ärom
falliga för kunna ligga till grund för beslut. Fördelad justeringsin-att ett
komst får i falldessa bestämmas efter skönsmässiga grunder. gällerDetta

bolaget har finnsäven skönstaxerats. Om det anledning till det kannär
fördelad fördelningsinkomst fastställas till negativt belopp.ett

19§

Ändras inkomsten ändringen påverkaden beskattningsbara kommer att
beräkningen följerjusteringsinkomsten för den justeringstidpunktav som

efter beslutet ändringen 24 §. Vad gäller fel i underlagetnärmast om
för justeringsinkomsten i övrigt föreskrivs motsvarande kor-en
rigeringsmöjlighet i paragrafen. det bolaget lämnatFramkommer att
oriktig uppgift skattefria intäkter skall beaktas vidt.ex.om som
beräknandet skattemyndigheten fatta beslutjusteringsinkomsten, fårav

fördeladerättelsepost skall beaktas vid fastställandet denom en avsom
följerjusteringsinkomsten för den justeringstidpunkt efternärmastsom

beslutet. skattefria intäkterna blivit för lågaDetta gäller deoavsett om
eller för höga. Oriktig uppgift ihar innebörd taxeringslagenssamma som
bestämmelser eftertaxering.om

20 §

Skattemyndighetens beslut justeringsinkomst och fördelad justerings-om
inkomst överklagas hos länsrätten. Beslutet får överklagas bolaget,av
aktieägare och Riksskatteverket.

Ändras beslut fördelad justeringsinkomst yrkande bolagetett om av
Riksskatteverket samtligaeller blir ändringen gällande för aktieägare.

aktieägareBeslut med anledning överklagande gällerav en avav
processekonomiska förskäl endast honom.
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21 §

fördeladjusteringstidpunkt ochöverklagat beslutHar aktieägare omen
Frågansig.tillfällealltid beredasjusteringsinkornst skall bolaget yttraatt

fall.från fall tillfårskall hörasaktieägare avgörasom annan

22§

aktieägareför bolaget underrättaskyldighetparagrafen föreskrivsl att om
ochjusteringsinkornstjusteringstidpunkt och fördeladbeslut om

ändringar beslutet.eventuella av
justeringstid-tiden mellanräkenskapsår kanmedFör bolag brutet

Bolagetbli lång.justeringsinkornstfördeladoch fastställandetpunkten av
uppgiftlämnafall, vid bolagsstämma,bör lämpligen i dessa omex.

justeringsinkornst.fördeladstorlekenbolagets bedömning av av

23§

bestämmelser bl.a. ompröv-taxeringslagensVid överklagande skall om
företrädarebeslut,och karnrnarrättensöverklagande länsrättensning, av

delar.gälla i tillämpligadomstolhandläggning vidför allmärma ochdet

24§

Ändras för be-till grundlegatinkomstbeskattningsbaraden som
skall dettaför aktie i bolaget,justeringsinkornststämmandet fördeladav

fördeladstället skalljusteringsinkomst. Iinte redan fastställdpåverka
efterföljerjusteringstidpunkt närmastför denjusteringsinkornst som
denändringenmed beloppkorrigerasändringsbeslutet mot avsvararsom

inkomsten.beskattningsbara
fördelad justeringsin-beslutfallskall i deSkattemyndigheten även om

befunnitsRiksskatteverketbolaget ellerefter överklagandekornst av
följandevidbeaktaskorrigering skallfelaktig besluta somom en

ändringarvidgäller emellertid endastjusteringstidpunkt. Detta som
felaktigt belopp.uppskattats tilljusteringsinkornstengrundas ettatt

justeringsinkoms-grunden fördelningenändrats denHar beslutet att av
korrigeringnågonskallblivit felaktig,i bolagetmellan aktiernaten

fördeladbeslutetskall det överklagadeframåt fallinte I dessagöras. om
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justeringsinkomst ändras. Skälet för detta grunden för fördelningenär att
har betydelse för aktieägarnas inbördes ekonomiska förhållanden.

25§

Ändras den fördelade justeringsinkomsten för aktie i bolaget, kan dettaen
komma påverka aktieägarens taxering i de fall aktieratt avyttrats
tidigare. Taxeringslagens bestämmelser följdändringsbeslut enligtom

kap.4 13 och 17 §§ inte tillämpliga beslut justeringstidpunktär om
och fördelad justeringsinkomst. Aktieägare har därför i de fall beslut om
fördelad justeringsinkomst ändras givits möjlighet begära ändringatt av
sin taxering efter den tid föräven omprövning gäller enligtsom
taxeringslagen. sådantEtt yrkande skall ha kommit inom månadersex
från det beslutet ändringen meddelades.att om

26 §

l paragrafen finns bestämmelser påföljd bolaget lämnat oriktigaom om
uppgifter eller inte fullgjort sin uppgiftsskyldighet.

Övergångsbestämmelser

Övergângsbestämmelsemamotiveras i avsnitt 2.14.

4.2 Lagen beskattning viss vidareutdelningom av

Lagen motiveras i Jfravsnitt kommentaren till § 87 SIL.mom.
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4.3 Kommunalskattelagen 1928:370

Anvisningar

till 22 §

punkt 2 a

l andra stycket inskränkningar i tillämpningsområdet föranges
skattelättnader för aktier För aktier omfattas JIK-metodenm.m. som av
gäller fråninte undantaget skatteplikt reavinsten.för hälften Detav
framgår andra stycket. konsekvensSom detta har den nuvarandeav en av

i punkt kringgåendespärren reglerna för reavinstbeskatt-motsamma av
ning fastigheter slopats.av

Ändringama sjättei stycket syftar till utdelningsordningensamordnaatt
för värdepappersfonder med beskattning vidareutdel-lagen vissom av
ning. Enligt den lagen gäller inte frånundantaget skatteplikt för utdelning

aktier och andelar i företagsvenska och värdepappersfonder denom
lämnade utdelningen betalats med viss utdelning företaget ellersom
fonden erhållit aktie eller andel i utländsk juridisk elleren person
värdepappersfond utdelninge.d. Lämnad skall i första hand haanses
betalats med sådan utdelning.

Tvâ fall värdepappersfonden direktaktualiseras. Det detär närena
erhållit utdelning utländsk aktie andel. Sådan utdelningeller ären
skattefri vidhos fonden beskattas hos andelsägarna vidareutdelning.och
I konsekvens nämndamed vad gäller enligt den lagen bör sådansom
utdelning förstligga i utdelningsordningen.

Det erhållitandra fallet värdepappersfonden utdelning frånär ettatt
svenskt företag skattepliktig beskattningenligt lagen vissär omsom av
vidareutdelning. turordningshänseendeSådan utdelning bör i behandlas

Skäleti första fallet. förutdelning det dettasätt är attsamma som
syftet med turordningsregeln i den skulle förfelasnämnda lagen om
fonden skattefrimed avdragsrätt kunde dela hosutdelning ärut som- -
andelsägarna före sådan utdelning.



98 Författningskømmentarer 1994: 13SOU

Övergångsbestämmelser

De föreslagna taxering.reglerna tillämpas första gången vid 1995 års I
punkterna 2 avyttringar före ikraftträdandet skalloch 3 vissaattanges
beskattas enligt innebär normalt hälftenäldre bestämmelser. Det att av
reavinsten skattepliktig. framgår reglernapunkt 4 deär Av att omnya
utdelningsordningen värdepappersfonder tillämpas för utdelningför som
fonden erhållit efter årutgången 1993.av

4.4 Lagen statlig inkomstskatt1947:576 om

3 §1 mom.

Hårde jfrstycket har ändrats följd JIK-metoden kommentarensom en av
till punkt 2 anvisningarna till KL.a av

femte förl stycket finns regel samordningen med reglernaen om
fåmansföretag i följd JIK-metoden har denna regel12 Sommom. en av
justerats.

Ändringama i nionde stycket hänger med lagen beskatt-samman om
ning viss vidareutdelning jfr till stycketkommentaren punkt 2 sjätteav a

anvisningarna till KL.av

3 § 12 mom.

Ändringama i första och fjärde styckena konsekvens denär en av
ändrade terminologin i 27 § 2 mom.

tredjeAV stycket framgår följande ifråga aktier omfattasom som av
JIK-metoden. Den del reavinst beräknad tillämpning JIK-utan avav en
metoden överstiger kvarstående sparad utdelning benämns fördel-som
ningsbeloppet. Hälften fördelningsbeloppet intäkttas upp som avav
tjänst och den hälften intäkt kapital. fråga den delandra I om avsom av

reavinst tillämpning JIK-metodenberäknad motsvararutanen av som
kvarstående utdelning bestämmelserna i stycket betydelse.sparad saknar
Denna del blir resultatetsåledes skattefri eller skattepliktig beroende på

den reavinstberäkning med tillämpning JIK-metoden.görsav som av
dell tredje stycket sista meningen för vissa aktier skall denattanges

reavinsten intäkt tjänst 70 %. Detskall ärutgöratasav som som avupp
frågahär sådana aktier inte omfattas JIK-metoden och därom som av
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frågasåledes hälften reavinsten skattpeliktig. kanDetär omvaraav
ändå be-aktier på för vilkai bolag har aktier noterade börssom men

beroende dentillämpliga bolaget understämmelsema i 12 är attmom.
tioårsperioden utgjort fâmansföretag.senaste ett

7§ 8 mom.

Utdelningföreslagna regleringen kan sammanfattas enligt följande.Den
aktie eller andel i utländsk juridisk uppbärs etten en person som av

utdelning aktie ellersvenskt företag skattefri. Detta gäller dock inteär
andel omsättningstillgâng eller näringsbetingat innehav närutgörsom
vinsten beskattning utländska juridiskainte underkastats hos denen

bolagsbeskattning jämförligjämförlig med svenskärpersonen som
beskattning.

bestämmelserna i föreslagnaBestämmelserna korresponderar med den
beskattninglagen beskattning viss vidareutdelning så sätt attom av

sker företaget aktieägarna vid vidareutdelning. Hosantingen hos eller hos
företaget utdelning aktie eller andelbeskattas erhållen utgörsom
omsättningstillgâng näringsbetingad den utdelade vinsteneller är närsom
inte bolagsbeskattning jämförlig beskattning.underkastats med svensk

ellerHos aktieägarna beskattas utdelning på kapitalplaceringsaktie
kapitalplaceringsandel vidareutdelats.företaget erhållit och Hossomsom

näringsbetingadaktieägarna vidareutdelad utdelning påbeskattas även
utgått utdelningen undantasaktie eller andel jämförlig skatt intenär om

från dubbelbeskattningsavtal.beskattning hos företaget genom
nämligenfrån beskattning föreligger, utdelningEtt undantag som

innehav utdeladeföretaget näringsbetingat dentagit på näremot ett
jämförligvinsten bolagsbeskattning beskattning.underkastats med svensk

fördetta föreligger skattefrihet såväl för bolaget aktieägarnaI fall som
vid vidareutdelning.

24 § 1 och 2mom. mom.

Ändringarna terminologin i 27 §konsekvens den ändradeär en av
2 mom.
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24 § 4 mom.

Ändringarna i tredje och sjätte styckena konsekvens den ändradeär en av
terminologin i 27 § 2 mom.

l sjunde stycket har undantaget från skatteplikt för reavinst vid
likvidation reavinst uppkommit vid nedsättning ak-resp. som av
tiekapitalet begränsats. Motiven finns i avsnitt 2.5.2.

27§ I mom.

En erinran bestämmelserna i 3 § 12 fåmansföretag harom mom. om
tagits i med hänsyn till den vinst skall beskattasmomentet att som
enligt dessa bestämmelser kan överstiga JlK-vinst.en
27 § 2 mom.

Terminologin i har ändrats skäl framgår i avsnitt 2.4.momentet av som
l det andra stycket finns särskild bestämmelse för beräkningnya en
omkostnadsbeloppet för aktier omfattas JIK-metoden.av som av

Den nuvarande altemativregeln för fastställande anskaffningsvärdetav
för marknadsnoterade finansiella instrument finns i fjärde stycket.
Tillämpningsområdet har begränsats skäl framgår avsnitt 2.9.av som av

27 § 3 mom.

Ändringarna konsekvensär den ändrade terminologin i 27 §en av
2 mom.

27§ 4 mom.

Momentet innehåller bestämmelser tillämpliga vid försäljningärsom av
aktier vederlag nyemitterade aktier i förvär-utgörs detmot ett som av
vande bolaget jämte kontantvederlag motsvarande högst % delOett av
nominella värdet de nyemitterade aktierna. sådantEtt byte kan
innebära aktier omfattas JIK-metoden byts börsnoteradeatt motsom av

Ändringenaktier eller i första innebärtvärtom. stycket det skallatt
beräknas reavinst för de bytet avyttrade aktierna. Skattskyl-en genom
dighet för denna reavinst inträder dock först de aktiernanär mottagna

ifr avsnitt 2.7.avyttras
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Övergångsbestämmelser

Jfr kommentaren övergângsbestämmelsema tilltill KL.

Skatteregisterlagen 1980:3434.5

1 §

utvidgats för registretSkatteregistrets ändamâlsbestänunelse har ävenatt
justeringtillämpningen lagenskall kunna användas vid avav om

ingángsvärdet för vissa aktier, m.m.

7§

möjliggöra registreringpunkt har införts förEn bestämmelse, 24, attny
justeringsinkomst och be-fördeladbeslut justeringstidpunkt,av om

slutsunderlaget.

l 0 §

Riksskatteverket ochTredje har ändrats såoch fjärde styckena att
uppgifter enligt 7 §skattemyndigheten terminalátkomst till defår som

skatteregistret.punkt får in i24 tas

13 §

fördelad justerings-justeringstidpunkt,Uppgifter avseendebeslutom
behöva underfall lagrasutdelning i mångainkomst och kommer attom

bevarande uppgifterdessalång Paragrafen ändrats såtid. har ettatt av
blir möjlig.

avräkning utländsk skatt4.6 1986:468Lagen om av

7§

bestämmelseförenklingssyfte tagitsstycke il sista harett omnytt en
3.ifr avsnitt1010kralltid uppgå till minstspärrbeloppet skallatt anses
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Genom bestämmelsen uppnås någon beräkning spärrbelopp inteatt av
behöver skattskyldigs avräkningsbara underskattergöras om en
beskattningsáret uppgår till sammanlagt 100 kr.högst

4.7 Lagen 1990:325 självdeklaration och kontroll-om
uppgifter

3 kap. 27 §

Andra och tredje styckena följdhar ändrats bestämmelsernasom en av
i lagen beskattning viss vidareutdelning. Enligt dessa be-om av
stämmelser kan skatteplikt i vissa fall uppkomma för utdelning som
erhållits från svenskt företag. Kontrolluppgift skall lämnas ävenett om
den vidareutdelade utdelningen understiger 300 kr. Kontrolluppgiften
skall också förutländsk källskatt belöper utdelningen attta upp som

underlag för skatteavräkning enligt lagen 1986:468 avräkningge om av
utländsk skatt. Med stöd kontrolluppgiften kan avräkning ske utanav
särskilt frånyrkande den skattskyldige.

27b§

En bestämmelse har införts avstämningsbolag skallattny som anger
förse VPC uppgifter för möjliggöra kontrolluppgiftsskyl-med dessatt
dighet enligt 27 § i fråga vidareutdelad utländsk utdelning. Uppgiftom
lämnas inte belopp vidareutdelats räkenskapsår understigerettom som
3 % den totala utdelning företaget lämnat räkenskapsårav som samma
l § tredje stycket lagen beskattning viss vidareutdelning. I de fallom av
aktierna förvaltarregistrerade åligger det VPC vidarebefordraär att
uppgifterna från det utdelande bolaget till förvaltaren. Uppgifterna utgör
underlag för förvaltarens uppgiftslämnande enligt företag27 Andra

avstämningsbolag i samband med utbetalningen utdelningenän skall av
lämna uppgift till aktie- eller andelsägama vidareutdelat utländsktom
utdelningsbelopp och utländsk källskatt belöper utdelningen.som
Företaget skall också uppgifterlämna dessa i kontrolluppgift.
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Särskilda yttranden

EdinSärskilt yttrande sakkunnige Per-Olofav

presenteradetill regeringen den 21 december 1993I skrivelseen
förkan utformasutredningen skiss till hur den s.k. JIK-modellenen

redovisade jag min kritiskasärskilt yttrandeonoterade bolag. l ett syn
regering och riksdag,skatteförändringar genomdrivitsdels de som av

kritikutredningen givits i sitt arbete. Mindels förutsättningarpå de som
därvidlag kvarstår oförändrad.

inskränker sigföreliggande betänkandetMina synpunkter det nu
bördärför frågeställning den föreslagna JlK-modellenenbart till om nu

införas.
för införandeDe skälen talar är:etttyngstatre som

valtbolagsvinstcr, därmed enkelbeskattadel skattesystemett man-
principielltJIK-modellenskattebefria utdelningsinkomster äratt

riktig.
årsskiftet utlovat JIK-modellenRegeringen har i skrivelse före atten-

fr.o.m. ingångenskall aktier i onoterade bolag 1994.tillämpas för av
vilka fiskala, administrativa ochfråganIngen har ännu penetrerat om-

uppstå frånkomplikationer skulle avstårekonomiska attomsom man
alltsåAlternativet sig okäntinföra JlK-modellen. är att utsom ge

vatten.
De skälentyngsta mot:

utsträckningbetydande öka komplexitetenJIK-modellen kommer i att-
aktievinster.i för beskattningsystemet av

tillfredsställandefinna JIK-lösning förDet oklart det gårär att enom-
aktier. i längden gårnoterade Det också oklart detär attom

bibehålla två olika för beskattning aktievinster.system av
uteslutas denDet kan inte, med rimlig grad säkerhet, att av ossav-

föreslagna brister. tillmättatekniken innehåller allvarliga fel Denoch
prövning.tiden medgivit tillräcklighar inte analys och

införaframstår chansning JIK-Mot denna bakgrund det attsom en
modellen. Min emellertidbedömning det ännu grövreär att envore
chansning avstå.att
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Särskilt yttrande sakkunnige Sven-Olof Lodinav

Slopandet dubbelbeskattningen sker bl.a. för underlätta företagensattav
kapitalanskaffning så tillräckligt riskkapital tillförs förmedatt att
företagen skall klara de nyinvesteringar förkrävs Sverigestora attsom
skall kunna sig den ekonomiska krisen. Särskilt behovetärta stortur av

kapital hos de mindre företagen för de skall kunna ochväxanytt att
åstadkomma den nödvändiga fömyelsen svensk industri, måsteav som
komma underifrån. Syftet också bättre avkastning efter skatt inteär att en
bara skall de mindre företagen kapital ökaäven entreprenö-utange mera

incitament till risktagande. därför nödvändigtDet är ägarnaattremas
också i de mindre företagen får del i den minskning skattekostnadenav

reformen andra aktieägare.som ger
De spärregler omvandling arbetsinkomster till kapitalinkomstmot av
fåmansföretagi återfinns i 3 § 12 lagen statlig in-som mom. om

komstskatt innebär i sig fåmansföretagen i viss utsträckning uteslutsatt
från dra denna skatterninskning. Den relativa nackdel,att nytta av som
dessa regler innebar för fåmansföretagare, har härigenom skärpts genom
reformen nödvändiggöroch precision i 3zl2-reglema ochstörre atten
dess utformning utifrån de ändrade förutsättningarna förÖvervägs
behandlingen enligt 3 § 12 realisationsvinster på aktier.mom. av

framDe till och med 1993 gällande reglerna innebar den delatt av
vinsten, återstår efter avdrag för sparad utdelning, skall delassom upp
i två hälfter den tjänsteinkomstbeskattas och den andravarav ena
kapitalinkomstbeskattas. Dock skall aldrig belopp motsvarandeän ettmer
100 basbelopp tjänsteinkomstbeskattas. Bakgrunden till regeln detär att

alltför hård beskattning tjänsteinkomstbeskatta hela denansetts attsom en
vinst återstår efter avdrag för sparad utdelning.som e

Utredningens förslag innebär i princip oförändrad beskattning,en
oaktat del den enligt 3 § 12 beräknade realisationsvinstenatt en av mom.
enligt de allmänna aktievinstreglerna uppräkningennya genom av an-
skaffningskostnaden enligt IK-modellen vissaJ i situationer ingår i den
skattepliktiga vinsten. Genom i 3 § föreskriva12 dennaatt attmom.
inkomst, till den del den enligt deäven reavinstreglema skattefri,ärnya

kapitalinkomstbeskattasskall skärps den relativa beskattningen av
fåmansföretagen på strider intentionerna bakomsätt denett motsom nya
lagstiftningen. Till dessa intentioner hör förbättra småföretagamasatt
ställning så blir villiga utvidga verksamheten ochentreprenörernaatt att

arbetstillfällen. Därförskapa bör den del reavinsten intenya av som
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tjänsteinkomstbeskattas beskattas kapitalinkomst i ställetutan som
behandlas enligt aktievinstreglema för aktier i onoterade bolag. I tidigare
lagstiftning spelade det ingen roll för skatteutfallet huruvida denna del av
vinsten kapitalinkomstbeskattades enligt särskild regel eller beskattadesen
enligt realisationsvinstreglema. För framgångsrika företag dettaär

vikt.stornumera av
De speciella fåmansföretagsreglema i 3 § 12 SlL innebär imom.

många fall otillfredsställande diskriminering småföretagen.en av
Utredningens uppdrag har dock inte omfattat allmän omprövningen av
bestämmelsen. jagAtt i övriga delar kan utredningens förslagacceptera
avseende dessa regler bygger ändå förutsättningen vidatt man
beräkningen kapitalavkastningsdelen enligt huvudregeln också beaktarav

lönefaktor på det förutskickatssätt i regeringens riksdagsskrivel-en som
En ytterligare förutsättning de övergângsproblemär utdelningse. att som

utöver den skattefria delen kan medföra, vilket ligger utanför utred-
ningens uppdrag, regleras så någon kedjebeskattningseffekt kanatt
uppstå. Bägge dessa frågor behandlas för närvarande inom finansdepar-
tementet.

Förslaget rörande beskattning vidareutdelning vissa utländskaav av
utdelningsinkomster efterhar vad visat sig stadium fåttett sentsom

alltför vid utformning. Som förslaget utformat omfattar detär ävenen
utdelningar från dotterbolag i avtalsländer. internationelltI verksamen
koncern det ofrånkomligtär nästan verksamheten i några länder inteatt

förutsätts med den svenska beskattningen jämförlig beskattningen utan
någon skatteflyktsavsikt föreligger. Beskattningen kommer medföraatt att

orimligt administrativa problem i dessa fall, särskilt grund detstora av
sätt underlagsberäkningen för skatten skall ske. Det föreslagnasom
undantagsbeloppet för litet för lösaär problemet.att
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Särskilt Niclas Virin instämmandeyttrande medexpertenav
Brita Munck-Perssonexpertenav

I mitt särskilda till utredningens Promemoria angåendeyttrande
grunddragen i förslaget utfomming JlK-metoden redovisade jagom av
betänkligheter JIK-metoden införs för noterade aktier. Jagmot antogatt

fördock det kunde finnas förutsättningar för metoden kan fungeraatt att
onoterade aktier.

l JIK-metodens tillämpbarhet

Under arbetets gång har jag blivit tveksam till metodens användningmer
för onoterade aktier. särskilt omständigheter föranlettDetäven är tre som

detta.
Kombinationen med bestämmelserna för fämansföretag i 3 § 12 mom.

SlL, reglerna blir utomordentligt komplicerade och svârförståe-gör att
liga.

Utländska dotterbolag skall inte inkluderas vid beräkningen JIK-av
belopp i moderbolagets aktier. nackdel detta kan får,Den utgörasom
enligt utredningen, lösas utdelning och samtidigt kapital-genom ev.

Äventillskott. det kanske inte så frekvent onoterade bolag harär attom
utländska dotterbolag i fall betydelsefulltkan det enstaka kunnaattvara
tillgodoräkna sig utländska beskattade vinster.dotterbolags Den
föreslagna lösningen kan såväl förenad med kostnader och skattervara

affärsmässigt olämplig eller kan misstolkas utländskat.o.m.som av
inte förstårbedömare transaktionemas bakgrund i det svenskasom

för beskattning aktieägare.systemet av
Slutligen jag till förtveksam regeln bestämma JIK-beloppär närattom

bolag med vidhängande dotterbolag ornstruk-grund t.ex.ev. av- -
tureringar flyttas från koncemgren till korrekt resultaten en annan ger

Äveni situationer.alla Tillämpningen regeln blir komplicerad.ytterstav
detta problem sannolikt inte uppstår i särskilt många fall,är ett som men
där det sker kan det få avsevärd betydelse.

Med hänsyn till detta och till utredningen haft så förbegränsad tidatt
överhuvudtaget inventera och analysera tänkbara problem med JIK-att

metoden, kan jag inte underlåta redovisa mina betänkligheteratt attmot
använda JIK-metoden för onoterade aktier.ens

Trots jag i och för sig delar utredningens uppfattning effek-att att
tivitets-, rättvise- och legitimitetsskäl talar för nuvarande skattesystematt
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kompletteras befarar jag de praktiska hindren JIK-metodengöratt
olämplig. Skulle metoden införas delar jag Sven-Olof Lodins uppfattning
i fråga beräkningen reavinst fámansföretagsaktier.om av

2 Alternativt förslag

Jag konsekvenser det fr.o.m. 1994 införda bolagsskattesystemettreser av
skulle sin lösning JIK-metoden införs. Om metoden någotsom om av

skäl inte skulle genomföras bör regelsystemet därför kompletteras på
sätt.annat

En behövs för förhindraspärr beskattning vinster på varaktigatt att av
och värdestigande egendom omvandlas till lágbeskattade aktiereavinster.
Detta kunde lösas utvidgad regel den nyligentypgenom en av som
införts i punkt 2 andra stycket c anvisningarna till 22 § KL.a av

Avdrag för reaförlust och minskad reavinst aktie till följd av
värdenedgâng grund utdelning som skattefri borde enligtärav en
uttrycklig bestämmelse inte medges. Möjligen borde därvid inteman
belasta aktieägaren med negativt ingångsvärde.

Fullt avdrag måste kunna medges för förlust aktieinnehav iäven
Åtminstonesvenska dotterbolag. skulle detta tillåtas i den utsträckning

dotterbolaget inte självt kunnat utnyttja sin avdragsrätt för de kostnader
förorsakat moderbolagets aktieförlust.som

Förslaget måhända inte lika principielltär heltäckande JIK-som
modellen. Det dock rimligt resultat komplicerande ochett utansynes ge
helt oprövade regler. En regel full avdragsrätt för förluster påom
dotterbolagsaktier behövs under alla omständigheter i koncerner med
noterade moderbolag.
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